
1 
 

 

 

 

 

 پیامبر معاهده شش

 اکرم

 زمانه مسیحیان با
 

 از  مقدمه و  گردآوری با

 مارو اندرو جان دكتر

 اسالم( عبدالعلیم )الیاس

 

 قلم به فارسی ترجمه
 روحاني فخر محمدرضا دكتر

 

 قم  دانشگاه

 ايران  قم،
 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© JOHN ANDREW MORROW, 2020 

 

The Covenants of the Prophet Foundation 

2415 Hobson Road 

Fort Wayne, Indiana 

United States, 46805 

 

www.covenantsoftheprophet.org 

 

www.johnandrewmorrow.com 

 

 

You may download this work and share it with others so long as you 

credit the source completely. You cannot change this work in any way 

nor can you use it commercially. 

 

 
 

Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND 



3 
 

 صلی اکرم پیامبر معاهده اّول: فصل

 رهبانان با سلم و آله و علیه هللا

 سینا کوه

 سلّم و  آله و  علیه للا  صلی اکرم رسول حضرت از متن

 الرحیم الرحمن للا بسم

 نوشتتته (عهد )عربی معاهده دستنوشت متن از ای)نسخه

 بتتا ستتلّم و  آلتته و  علیتته للا  صتتلی عبدللا  بن محّمد فیمابین شده

 مسیحیان( ههم

 نتترير و  بشیر عبدللا، بن دمحمّ  توسط شده نوشته متن اين

 بتته استتت خداوند مخلوقات از صیانت و  حفاظت به متعهد که

 رستتوشن  و  خداونتتد مقابتت  در ادعتتايی هتتی  کتته صتتورتی

 است. حکیم و  قادر خداوند که نشود مطرح

 در کتته آنانی همه و  دين  پیروان برای را معاهده اين او 

 چتته و  عتترب چتته دور، ختتواه و  نزديک خواه غرب، و  شرق

 ديتتن بتته و  بتتوده عتتادی مردمتتان يتتا و  اشتترا  عتترب، غیتتر

 باشد.می حمايت معاهده که نوشته دارند اعتقاد مسیحیت

 نقتت  را شتتودمتتی ذکتتر اينجا در که ایمعاهده کسی اگر

 ستترپی ی آن دستتتورات از يتتا و  ورزد تخلتت  آن از نمايتتد،

 را خداونتتد بتتا ارتبتتا  رشتتته ستتته،کش را خداونتتد عهد نمايد،

-متتی لعتتن مستتتح  و  گرفتتته، ستتخره به را ن دي  کرده، قطع

 عتتادی یفتترد يا و  بوده سلطان مسلمانان میان در خواه شود،

 باشد.

 يتتا و  باشتتد کتتوه در خواه بجويد، پناه زائری يا راهب اگر

 يتتا باشد دشت در آباد، مزرعه در يا و  باشد غار در دره، در

 از و  بتتوده هتتاآن سر پشت من باشد، کلیسا در يا و  بیابان، در

 حامیتتانم، متتن، کرد: خواهم حمايت دشمنی هر برابر در آنان
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 آنتتان از حمايتتت برای پیروانم همه و  دينم به معتقد افراد همه

 اهتت  و  متتن موکتتب در آنتتان زيتترا بوده، زائران( و  )رهبانان

 باشند.می من ذمه

-آذوقه خصوص در تمزاحم ايجاد مقاب  در آنان از من

 کتتنم،متتی حمايتتت هايشتتاناتمالیتت  پرداختتت امر در و  هايشان

 از يتتک هتتی  در زننتتد. بتتاز ستتر علم روی از آنان نکهآ مگر

 داشت. نخواهد وجود محدوديتی يا و  اجبار امور، اين

 ديتترش، از راهبتتی هتتی  اش،اسقفی قلمرو  از اسقفی هی 

-زيارتی رمسی  از زائری هی  و  اشصومعه از معتکفی هی 

 کلیساهايشتتان از مانیساخت  هی  بعالوه، شد. نخواهد منع اش

 ساخت برای کلیساهايشان از مالی هی  و  شد نخواهد تخريب

 کتت  هتتر شتتد. نخواهتتد گرفته مسلمانان هایخانه يا و  مساجد

 خدا پیامبر با و  است کرده نق  را خداوند عهد کند چنین که

 است. برخاسته مخالفت به

 عابتتدان و  استتقفان رهبانتتان، بتتر غرامتتت هنتت  و  جزيتته نتته

 ختتواهم حمايتتت آنان از من باشند هرجا که زيرا بود، نخواهد

 در غرب، يا شرق در دريا، در يا باشند زمین در خواه کرد،

 هستتتند، متتن حمايتتت تحتتت هتتاآن جنتتوب. در يتتا و  شتتمال

 آستتیبی هتتر برابتتر در و  بتتوده من میثاق و  عهد از برخوردار

 بود. خواهند رداربرخو  من امان از

 مقتتد  امتتاکن يتتا هتتاهستانکو  در را خودشان که هايیآن

 انجتتام يتتا عشر و  خراج جزيه، پرداخت از نیز کنندمی پنهان

 معتتا  کارنتتدمتتی خودشان استفاده برای آن ه قبال در وظیفه

 صتتورت بتته هتتاآن بتته غتتالت پتترورش کار در و  بود خواهند

 در خشتتکبار( یگیتترانتتدازه )واحتتد قتتدح يک دادن اختصاص

 بتترای ]ربتتع waiba = 24 ويبتته ardabb ]= 6 اردب هتتر
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 شد. خواهد کمک خودشان استفاده

 يتتا و  کتترده خدمت جنگ در که بود نخواهند مجبور هاآن

 يتتا بپردازنتتد ختتراج بايتتد که هم هايیآن حتی بپردازند؛ جزيه

 مجبتتور هستند تجاری هایفعالیت يا و  معادن مالک که آنانی

 پرداختتت سال در سرانه  ور به درهم 12 از بی  که نیستند

 نند.ک

 هتتی  شتتد، نخواهتتد تحمیتت  کسی هی  بر ناعادشنه مالیات

 بتترای کتته آن مگر بود، نخواهد کتاب اه  بر حرجی و  عسر

-متتی متتا (.48 آيتته ،5 )سوره است صالح به که باشد چه آن

 و  باشتتیم داشتتته ختتود حمايتتت چتتتر زيتتر را هتتاآن که خواهیم

 و  باشتتند کتته هرجتتا بتتود، خواهد دور هاآن از  راخ  آزردگی

 گزينند. سکنی توانندمی بخواهند که هرجا در

 شتتود، وارد مسلمان خانواده يک بر مسیحی زن يک اگر

 داده اجتتازه او  بتته شتتد، خواهتتد برختتورد مهربتتانی بتته او  بتتا

 میتتان بحثی هیج کند؛ عبادت خودش کلیسای در تا شد خواهد

 بتتود. نخواهد برقرار دارد دوست را وی آيین که مردی و  او 

 عمتت  آن مختتال  و  نمايتتد تخلتت  خداونتتد عهد زا که ک  هر

 کتترده عمتت  رستتول  و  خداونتتد میثتتاق و  عهتتد برعلیتته نمايتتد

 است.

 کمتتک منازلشتتان و  دينتتی بناهتتای ستتاختن در اينتتان بتته

 و  شتتده واقتتع کمتتک مورد دينشان در رو، اين از شد؛ خواهد

 ماند. خواهند پايدار عهدشان در

 و  بتتود نتتدنخواه ستتالح حمتت  بتته ملتتزم آنتتان از يتتکهتتی 

 میثتتاق ايتتن نیتتز آنتتان و  کرد خواهند حمايت آنان از مسلمانان

 کرد. نخواهند نق  ابد تا را حمايت

 محمد ]حضرت[ توسط که عهدنامه اين ضامنان و  شهود
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 همتته بتتا ستتلم( و  آلتته و  علیتته للا  )صلی خدا پیامبر عبدللا، بن

 شتتده درج آن تته اجتترای ضتتامنان نیتتز و  شتتد هنوشت  مسیحیان

 بن علی ]امام حضرت[ شهود: نام ؛]است زير قرار به[است

 بتتن عمتتر قحافتته،ابتتی بتتن ابتتوبکر ،]الستتالم علیتته[ ابیطالتتب

 بتتن عبدللا  هريره،ابی ابوالدرداء، عفان، بن عثمان الخطاب،

 عبتتدالعمیم ثابتتت، بتتن حارث عبدالمطلب، بن عبا  مسعود،

 بتتن  لحتته العتتّوام، بتتن الزبیتتر عبتتا ، بتتن ی فضتت  حستتن، بن

 بتتن زيد نفی ، بن ثابت عباده، بن سعد معاذ، بن سعد ،عبدللا 

 قرشتتی، بتتن معمتتم عبیتتة، بتتن هاشم عبّیة، بن ابوحنیفة ثابت،

 ياسین. بن عامر عاص، بن عمرو  بن عبدللا 

 ختتط بتته ابیطالب بن علی ]امام حضرت[ را عهدنامه اين

 در ستتلم و  آلتته و  علیه للا  صلی لنبیمسجدا در خود ]مبارک[

 فرمودند. تحرير هجرت دوم سال در محرم سوم تاريخ

 ستتلطان استتناد )دفتر( خزانه در عهدنامه اين از اینسخه

 استتالم پیتتامبر مهتتر ورقتته ايتتن ذيتت  در شتتود.متتی نگهتتداری

 نوشتتته  تتائفی چتترم از ایتکه بر عهدنامه اين است. موجود

 است. شده

 و  شتتود متعهتتد عهدنامتته ايتتن بتته هکتت  آن هتتر بتتر رحمتتت

 دارد. خداوند بخش  به امید که آن هر بر خداوند رحمت

 امضتتاء بتتا استتت شتتده استنساخ آن اص  از که نسخه اين

 اینستتخه استتا  بتتر استنستتاخ ايتتن استتت. شده توشیح سلطان

 مومنتتان امیتتر ختتط بتته كتته اینستتخه از آن ختتود کتته استتت

-نستتخه بتتود المالستت  علیتته ابیطالتتب بتتن علتتی ]امام حضرت[

 است. شده برداری

 کمتتک بتته و  استتت نافتتر هم هنوز که لطانس فرمان بر بنا

 ستتاکن ستتیناء  تتور کتتوه در کتته راهبتتانی جمتتع به که خداوند
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 امیرالمتتنمنین نستتخه براسا  که اینسخه که آنجا از هستند،

 سند اين که اين برای نیز و  بود شده مفقود بود، شده استنساخ

 در موجتتود استتناد حمايتتت از که باشد انسلط احکام پشتیبانی

 بتتدون استتت رونوشتی اين باشند،می برخوردار  هد جامعه

 کمتتترين بقلتتم شتتدهنوشتتته اصتتلی. متتتن در تصتتر  و  دختت 

 قاضتتی اشنصتتاری، احمتتد بتتن نتتوح البتتاری خداونتتد. بنتتدگان

 گتترد مهر با کرد، عررخواهی آنان از مصر محروسه کشور

 بتتن احمتتد نتتوح گرفتتت، قتترار تأيیتتد متتورد و  شتتد ممهتتور

 امضاء( )مح  اشنصاری

 )قاضتتی القاضتتی محمتتد للا  التتی فقیتتر توستتط شده رتحري 

 له. غفر باستانی مصر از محمد(
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 صلی اکرم پیامبر معاهده دوم: فصل

 مسیحیان با سلم و آله و علیه هللا

 ایران

 سلم  و آله و علیه للا  صلی اکرم پیامبر انشاء با

 ]1946،  360-  355 ،[Arpee] آرپی کتاب  در شده درج[

 رحیمال الرحمن للا بسم

 عنتتوان بتته سبک همین با و  دستخط همین به بايد متن اين

 پیتتروی متتورد مستتیحی ملتت  همتته ستتوی از وثی  ایعهدنامه

 شتترق ستتمت از مستتیحیان نتتزد کتته ایگونتته بتته گیتترد قتترار

 در يا و  هااين در محسور منا   در و  ايران و  العربجزيرة

 و  باشتتند دور ختتواه باشتتد، ]مستتلمین[ متتنمنین بتتا انآنتت  تعام 

 ايتتن باشتتند. نداشته ]مسلمین[ منمنین با ایآشنايی اصالا  خواه

 نیتتز مستتلمانان همتته و  کتترد ا اعتتت بايتتد را میثاق و  قرارداد

 قتترارداد ايتتن که آن هر کنند. رعايت را آن مفاد تا اندموظ 

 کلمتتات از کتته است او  وظیفه و  ذمه بر شمارد،می محترم را

 کامتت  متتردم ستتاير نتتدمان  ايمتتان  و  کنتتد ا اعت عهدنامه اين

 که آنانی اما است. پاداش سزاوار شخصی چنین البته و  است

 کتترده نق  را آن کرده، تحري  را قرارداد اين کلمات عمداا 

 قتترارداد ايتتن فتترامین از يتتا و  کننتتدمتتی عمتت  آن بتترخال  يا

 ورزند،می ررااص هم خود خال  مسیر بر و  کرده سرپی ی

 بتتود. خواهنتتد خداونتتد هتتدع يتتا و  پیمتتان کننتتدگاننقتت  آنتتان

 کنتتد رفتتتار حرمتتتیبی با مکتوب اين با که کسی هر هم نین

 يکتتی يتتا باشتتد پادشتتاه خواه بود، خواهد مجازات سزاوار نیز

 يتتک يتتا و  باشتتد )مستتلمان( متقی منمن خواه ،عادی مردم از

 باشد. منمن مسیحی
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 قتتوه و  بحتتول معاهتتده اين کلمات دنرک آغاز برای اکنون

 عنايتتت اينجانتتب متتورد در بحتت  را موقعیتتت ايتتن کتته الهتتی

 پیشتتین پیتتامبران از يکهی  که بندممی محکمی عهد فرمود،

 را آن الهتتی مقتترب فرشتتتگان از کتتدامهتتی  و  نکردنتتد چنتتین

 ]استتت چنتتین[ رو، ايتتن از نیافتنتتد. آستتان دادن فرمتتان بتترای

 افتتراد همتته ستتوی از كتته است پیمانی که عهدنامه اين کلمات

 گیرد. قرار ا اعت مورد بايد من امت

 بداننتتد ختتود وظیفتته را مطلتتب اين بايد متقی منمنان همه

 باشتتند، کتته کجتتا هتتر در آنتتان، به و  کرده دفاع منمنان از که

 آنتتان کتته امتتاکنی مستتیحیت قلمتترو  سرتاستتر در و  کنند کمک

 اماکن در که آنانی و  دهندمی انجام آنجاها در را خود عبادت

 همتته نماينتتد. محافمتتت را هستتتند کشیشان و  راهبانان اقامتی

 جاهتتای در و  شتتهرها در هتتا،دشتتت در هتتا،کوهستان در جا،

 خواهنتتد حمايتتت متتورد آنتتان باشتتند، کتته ک  هر و  دورافتاده

-دارائتتی نمتتر از چتته و  شتتانآئتتین و  ديتتن لحتتاظ بتته چتته بود،

 در هتتم و  دريتتا در هتتم شرق، در هم و  غرب در هم هايشان،

 خشکی.

 نیتتز مسلمانان کنند،می احترام را نآنا که جايی تا حتی و 

 و  نماينتتد محافمتتت خوي  الحمايگانتحت بعنوان آنان از بايد

 مستتلمانان دهتتد، رخ برايشتتان مشتتکلی يتتا ناراحتی که هرگاه

 آنتتان کتته زيرا بشتابند. شانياری به که بدانند موظ  را خود

 و  کتترده پیتتروی سخنانشتتان از و  بوده من امت تابع مردمانی

 هستند. انکارش کمک

 راحتتتی، به که است سزاوار من خا ر برای رو، اين از

 هتتامخالفتتت همتته وجود صورت در آنان، به کمک و  حفاظت

 باشتتد چیزی هر سرکوب در سعی و  شود توجه ،هانگرانی و 



10 
 

 کتتردن وضتتع در باشد. داشته پی در را آنان اموال غارت که

 شتتانتوان  در آن تته از بتتی  کتته شود توجه است شزم ت،مالیا

 مطتتاب  بايتتد را مسائ  بلکه کرد، تحمی  هابدان نبايد را است

 بتته کتترد. حتت  خشتتونت يتتا اجبتتار بتتدون و  خا رشان رضای

 کشیشتتان بتترای بشتتود، تعرض نبايد شانساختمانی های رح

 دنباي  آنان شود، ايجاد دردسر نبايد وظايفشان اجرای در هاآن

 بلکه گیرند، قرار تعقیب مورد رسومشان يا دين خا ر برای

 کننتتد،متتی عمتت  معابدشتتان در آن ه همانند که باشند آزاد بايد

 کلیساهايشتتان آورنتتد، بجتتای شانآئین مطاب  را خود عبادات

 کتته اين يا و  گیرد قرار تخريب يا و  صدمه مورد نبايد نیز هم

 گردنتتد، مصادره نانمسلما توسط آنان هایآسايشگاه و  منازل

 هتتا.خانتته يتتا و  مساجد ساختن یبرا و  رضايتشان بدون هم آن

 استتت شتتده تصتتريح اينجتتا در آن تته بتترخال  که ک  آن هر

 متتن، هتتایخواستتته ختتال  جتتز است نکرده کاری کند، عم 

 و  ختتدا کتتالم منکر و  عهدنامه اين خوارکنندگان افرادی چنین

 بود. خواهند رسول 

 چهتتار ارزش بتتر افتتزون )ختتراج( زمتتین بر مالیات هی 

 کتتار بتته مستتلمانان ستتود بتترای کتته پارچتته  اقتته يک يا دينار

 مصتتار  بتترای مقتتد  ایدارايی عنوان به و  شودمی گرفته

 اضتتافی مبلغ هی  شود. ستانده آنان از نبايد باشد،می عمومی

 مالیتتات عنوان به نبايد کنیممی درج اينجا در ما آن ه از بی 

 مبلغتتی کتته نیستتتند مجبتتور آنتتان شود. ستانده آنان از )جزيه(

 و  تتتاجر آنتتان ختتواه کننتتد، پرداختتت درهتتم دوازده بتتر هاضاف

 صتتید بتته ختتواه کنند، زندگی روستاها در خواه بوده، ثروتمند

 هتتایستتنگ معتتادن دارای يتتا بپردازنتتد، درياهتتا در گوهرهتتا

 ديگتتری ارزشتتمند مستتتغالت يا و  باشند نقره يا و   ال قیمتی،
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 د.شن با داشته

  بتت  بتتر ار عباداتشتتان و  نیستتتند مستتیحی کتته آنتتانی از

 ستتتانده درهتتم چهتتار فقتتط آورنتتد،نمی جای به مسیحی شعائر

 مردمتتتان آن ستتتلوک و  روش از کتتته آنتتتانی از امتتتا شتتتود.

 چیتتزی هستتتند، سخنانشتتان تتتابع و  کتترده پیتتروی )مستتیحیان(

 بر مشرو  شود،نمی مطالبه الرکرفوق درهم دوازده از بی 

 انمردمانشتت  کتته گزيننتتد اقامتتت جتتايی همتتان در هتتاآن کتته آن

 اقامتگتتاه چتتون و  کننتتدمتتی مسافرت که هايیآن هستند. ساکن

-نمتتی خراج مشمول ،هستند حرکت در پیوسته ،ندارند ثابتی

 شتتود ملکتتی وارث هاآن از يکی که صورتی در مگر شوند،

 داشتتته آن بتتر حقتتوقی ادعتتايی )امتتام( مسلمین فرمانروای که

 بتتا و  شد خواهد ستانده قانونی مالیات صورت آن در که باشد

 کننتتده پرداختتت متتالی، توانتتايی عتتدم صتتورت در حتتال ايتتن

 بتتود. نخواهتتد قتتانونی غیتتر  لتتب يتتا خشونت قربانی ،مالیات

 تعتترض خطتتر در هتتاي میوه و  زراعی محصوشت ها،خانه

 بود. نخواهد

 نفتتع بتته کتته شتتد نخواهتتد خواستتته گتتاههتتی  مستتیحیان از

 حتتال در هک مسلمانانی نیز و  بجنگند دين دشمنان با انانمسلم

 کشتتتار معتترض در يتتا و  بتتوده متخاصتتم کشتتورهای با جنگ

 جبهتته آنتتان نفتتع بتته کتته کننتتد مجبتتور را مسیحیان نبايد هستند

 بتته دشتتمن اگتتر امتتا بدهنتتد. تشتتکی  دشتتمن برعلیتته واحتتدی

 کار به از نبايد مسلمانان صورت اين در کند، حمله مسیحیان

 از حمايتتت در هايشتتاننیتتزه و  شمشتتیرها هتتا،استتب نفت گتتر

 عملتتی هتتاآن اقتتدامی، چنتتین بتتا ورزنتتد. ختتودداری مستتیحیان

 داد. خواهند انجام را شايسته
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 بتته وادار اجبتتار بتته تتتواننمتتی را مستتیحیان از يتتکهتتی 

 بگیتترد صتتورت نبايتتد آنان با بحثی هی  و  کرد اسالم پريرش

 بايتتد باشند که کجا هر در مسلمانان شرايط. بهبود برای مگر

 آنتتان از و  کرده دراز مسیحیان سوی به محبت و  رأفت دست

 هرگتتاه نماينتتد. حمايتتت مهاجمتتان هتتایخواهیزياده مقاب  در

 يافتتت تعتترض حال در عمد غیر صورت به مسیحی شخصی

 محکمتته بتته را وی کتته بدانند خود وظیفه بايد مسلمانان شود،

 نشود مطالبه وی از کرده ررمق خداوند آن ه از بی  تا ببرند

 هتتایگتتروه میتتان استتت آمتتده قتترآن در آن ه براسا  صلح و 

 شود. حاکم درگیر

 و  شود اجرا و  رعايت شد گفته آن ه همه که شرايطی در

 نبايتتد مسیحی شخص هی  نمايند، پرداخت را )جزيه( مالیات

 آنتتان و  گیتترد قرار ظلم و  تعدی مورد من امت افراد سوی از

 يتتنا و  ورزنتتد تعدی و  ظلم مسلمانان به نبايد خود نوبه به نیز

 معتبتتر بخواهتتد خداونتتد کتته وقتتتی هتتر تتتا زمان اين از قاعده

 بگیرنتتد، را دختتتران و  زنان زور به نبايد مسلمانان باشد.می

 بخواهنتتد آنان که حالتی در جز به بزرگانشان، اجازه با مگر

 ]از يکتتی[ موقتتت   يتتا و  دائتتم همستتری بتته ختتود اختیتتار بتته

 از هتتم آن ،شتتودیم داده آنان به اجازه اين و  درآيند مسلمانان

 کتته کستتی هر با که بانوان برای انتخاب آزادی به احترام سر

 زنتتان از يتتک هتتر چنان تته و  نماينتتد. وصتتلت دارنتتد دوستتت

 شتتودمتتی داده اجتتازه وی بتته کند، ازدواج مسلمانی با مسیحی

 متتانعی يتتا و  اجازه بدون و  بماند باقی خود مسیحی دين بر که

 آئین و  دين بر تواندمی و  يابد حضور مسیحیان کلیساهای در

 در نبايتتد محتتدوديتی هتتی  بمانتتد. بتتاقی رغبت و  رضا با خود

 دينتتتی علمتتای[ اشروحتتانی مشتتاوران بتتا وی ارتبتتا  راه
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 و  اجبتتار بتته نبايتتد وی وجتته هتتی  بتته نیتتز و  باشتتد ]مستتیحی

 گتتردد. نآ قتتوانین و  ديتتن تتترک به مجبور خواست  برخال 

 کنتتد عمتت  نامتتهعهد ايتتن کلمتتات مفتتاد بتترخال  کتته کسی هر

 پیامبر ديد از و  است برخاسته خداوند با مخالفت به که گويی

 و  استتت شتتده خدا پیامبر عهدنامه کلمات کردن نق  مرتکب

 بود. خواهد گناهکاران از خداوند نزد شخصی چنین

 هتتانمازخانتته کلیساها، تعمیر موارد همه در بايد مسیحیان

 مستتلمانان هجامعتت  چنان تته کننتتد. پیتتدا حضتتور ديرهايشتتان و 

 کمتتک مستتیحیان از شتتاندينتتی مقاصتتد يتتا خودشتتان بتترای

 دارنتتد دريتتغ هاآن از را کردن کمک نبايد مسیحیان بخواهند،

 در تواننتتدمتتی آنان که است ایهمیاری و  دوستی تجلی اين و 

 بتتالقا متتا بتته مستتیحیان کتته ايتتن بتته توجتته با دهند. نشان عم 

 پنتتاه متتا بتته و  انتتدکتترده مصتتونیت تقاضتتای متتا از انتتد،کتترده

 کمتتک هتتابتتدان مشتتروع و  ممکتتن  ريتت  هر به ما اند،آورده

 نماينتتده بعنتتوان آنتتان از يکتتی کتته صتتورتی در کتترد. خواهیم

 گتتردد، اعتتزام کفتتار و  مستتلمانان میتتان صتتلح مراکرات برای

 وی اگتتر و  شود ماموريت بدين وی رفتن مانع نبايد ک  هی 

 مقبول رسانیدمتخ  اين که بگراريد کند، عم  ما راه سود به

 زمتتره در آنتتان کنتتد، تحقیتتر را وی کستتی اگتتر امتتا گتتردد.

 و  بتتود خواهنتتد گناهکار خدا پیامبر نزد بود، خواهند بدکاران

 شد. خواهند قلمداد وحی دشمن

 دمحمتتّ  حضتترت میان است قراردادی آيدمی پی در آن ه[

 از پ  حضرت آن که مسیحیان و  سلم و  هآل و  علیه للا  صلی

 و  ديتتن بتتر استتت نتتاظر کتته بستتتند مسیحیان با پیشین قرارداد

 آن ستتبب بتته کتته استتت فرمتتان چنتتد متضتتمن کتته شتتانقتتوانین

 نقتتی  عبتتارات ايتتن بدانند. پايبند آن به را خودشان مسیحیان
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 پتتی در کتته است همان مطاب  چیز همه و  نبوده پیشین کلمات

 ]آيدمی

 ونتتهگهی  نبايد آنان که اين است: اين فرامین اين از يکی

 دشتتمنان پنهتتانی، ختتواه و  علنتتی ختتواه بکننتتد، کفار به کمکی

 مبتتادا کتته ايتتن تر  از ندهند راه هايشانخانه به را ننامسلما

 حملتته )مستتیحیان( آنتتان بتته )کفتتار( آنتتان مناستتب فرصتی در

 يتتا و  اهتت خانتته در کتته دهنتتد اجتتازه دشتتمنان به نبايد آنان کنند.

 بتته را سربازان کردن پیاده اجازه نمايند، توق  کلیساهايشان

 يتتا و  استتب شمشتتیر، نیتتزه، آنتتان بتته هم نتتین و  ندهنتتد دشمن

 ندهند. ديگر چیزهای

 يتتا و  بشتتوند )کفتتار( هتتاآن راهنمای نبايد )مسیحیان( آنان

 بزننتتد. شتتبیخون دشمن به چگونه که دهند تعلیم هابدان کهاين

 )کفتتار( هتتاآن نتتزد حفاظتتت بتترای را انالشتت امو  نبايتتد آنتتان

 داشتتته متتراوده )کفار( آنان با نبايد )مسیحیان( هاآن د.بگرارن 

 يتتا و  کنند کمک هاآن به فع  يا و  قول با نبايد هم نین باشند،

 بحرانی. شرايط تحت مگر دهند، پناه هاآن به

-متتی شتتود، وارد مستتیحی شخصی خانه به مسلمانی اگر

 بتتی  گیتترد، قرار پريرايی مورد روزشبانه سه مدت به تواند

 و  اهانتتت بايتتد نیتتز مستتیحیان نتتدارد. ضتترورتی مقدار ينا از

 صتتورتی در ستتازند. دور مستتلمانان از را ظالمتتان فشارهای

 در را مستتلمانی کتته باشتتد شزم )مستتیحیان( هتتاآن بتترای کتته

 داشته اختفاء به نیاز وی که زمانی تا سازند، مخفی شانخانه

 قبتتتمرا وی از داده، خوابیتتدن بتترای جايی وی به يداب  باشد،

 و  زنتتان بتته نگرارنتتد. غتترا بتتدون و  نکتترده رهتتا را او  کتترده،

 نشتتان دشتتمن بتته آنتتان يا و  بشود خیانت نبايد مسلمان کودکان

 کنند. سرپی ی فرامین اين از نبايد هم مسیحیان و  بشوند داده
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 عهدنامتته ايتتن بتترخال  مستتیحی شتتخص هتتر چنان تته و 

 حکتتم در هتتاايتتن دو  هتتر نمايتتد، انکار را آن يا و  نموده رفتار

 و  منفتتور خداونتتد نتتزد فتتردی چنین بود. خواهند واحد نقضی

 کرد. خواهد دريافت خدا پیامبر از را مناسب  سزای وی

 کتتردن رعايتتت مسیحیان همه که است شايسته رو  اين از

 بخواهتتد خداونتتد کتته زمتتانی هتتر تتتا را عهدنامتته ايتتن کلمتتات

 بدانند. آورالزام و  شايسته

 و  اقوام بزرگان و  کلیسا ضرحا رجال از شاهدان امضاء

 علیتته للا  صتتلی محمد حضرت اسالم گرامی پیامبر تأيید مهر

 دوشنبه، روز در عهدنامه اين است. موجود ذيالا  سلم و  آله و 

 شد. منعقد هجری چهارم سال اول ماه چهار از پ 
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 صلی اکرم پیامبر معاهده سوم: فصل

 مسیحیان با سلم و آله و علیه هللا

 نجران

 ]2013 در مارو  اندرو  جان توسط انگلیسی مهترج [

 مقدمه

 الرحیم الرحمن للا بسم

 بتته رسول  و  خداوند سوی از اعطاشده حمايتی عهدنامه

 نجتتران منطقتته اهتت  کتته مستتیحیان يعنتتی کتتتاب، اه  مردمان

 ديگر. فرقه هر مسیحیان يا و  هستند

 و  علیتته للا  صتتلی[ دمحمتتّ  ]حضتترت[ سطتو  عهدنامه اين

 عنتتوان بتته هتتا،انستتان همتته بتترای خداونتتد پیتتامبر ]ستتلم و  آله

 و  شتتده نوشتتته رستتول  و  خداونتتد ستتوی از حمايتتت ضمانت

 از بايتتد آنان و  است آورالزام وی از پ  مسلمانان همه برای

 آن و  داشتتته اعتقتتاد بتتدان دانستتته، معتبر را آن باشند، آگاه آن

 نمايند. صیانت اندشخو  برای را

 هتتر يتتا و  باشتتد حتتاکم هختتوا شخصتتی، هر که است حرام

 عملتتی آن ختتال  يا و  کند نق  را آن باشد، داشته مسئولیتی

 دهد. انجام را

 ستتند ايتتن در آن تته بر افزون ديگری شرو  نبايد منمنان

 کنند. تحمی  ]مسیحیان[ آنان به را آيدمی

 محتتترم را آن کتترده، حفتت  را معاهتتده ايتتن کتته کستتی هر

 و  داده انجتتام را ختتود وظتتاي  کند، عم  آن مفاد به و  شمرده

 را آن کتته کتت  هتتر امتتا است. نموده عم  خدا رسول عهد به

 دهتتد، تغییتتر را آن يتتا و  ورزيتتده مخالفتتت آن بتتا کرده، نق 

 عهتتد بتته کتته زيتترا داشتتته، عهتتده بتتر را ختتود جتترم ستتنگینی

 مقابتت  در ه،کرد دارخدشه را ايمان  ورزيده، خیانت خداوند
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 مخالفتتت بتته پیتتامبرش خواستتته بتتا و  ورزيتتده عصیان خداوند

 دروغگويتتان از خداونتتد نتتزد شخصتتی چنتتین است، برخاسته

 ]عهتتد از[ کردن صیانت خداوند دين در که زيرا بود، خواهد

 عهدنامتته ايتتن بتته کتته کستتی است. واجب اتفاق مورد پیمان   و 

 کتته کستتی و  است نکرده عم  اشدينی وظاي  به نکند، عم 

 ستتوی از و  بتتوده نايمتتابتتی نکتترده، عم  اشدينی وظاي  به

 شد. خواهد  رد راستین منمنان همه و  خدا

 كتته اندشده عهدنامه اين شايسته مسیحیان چرا کهاين دلی 

 بتته باشتتدمتتی منمنتتان و  رستتول  خداونتتد، جانتتب از صیانتی

 هتتر آن موجتتب بتته کتته انتتدآورده بدستتت کتته استتت حقی سبب

 يتتنا امتتت نفتتع بتته عهدنامتته اين که است پايبند آن هب  مسلمانی

 را آن کتته داردمتتی موظتت  را مستتلمانی هتتر و  ،باشدمی دين

 همتتواره بتتوده، پايبنتتد بتتدان کرده، دفاع آن از شمرده، محترم

 کند. زندگی آن با و  کرده صیانت را آن

 بودنتتد قديمی آسمانی کتب و  اديان پیرو  که مردمانی البته

 انکتتار بتتا و  ورزيتتده دشتتمنی رستتول  و  خداونتتد بتته نستتبت

 آشتتکار را آن کتتتاب  در متعتتال خداونتتد کتته رپیتتامب  رستتالت

 عتتدم از مطلتتب ايتتن انتتد.برخاستتته دشتتمنی بتته او  بتتا ستتاخته

 حکايتتت قلبشتتان قستتاوت و  شتتانکژانديشتتی دينشتتان، خلتتوص

 حتتالی در کردنتتد تحم  را گناه اين سنگینی خود آنان کند.می

-داشتتته پنهتتان را ورزدمی تأکید آن رب  خداوند که را آن ه که

 و  کتتردن پنهتتان جتتای بتته آن کتتردن بیتتان بتتا را کار اين و  اند

 اند.داده انجام کردن پنهان جای به کردن اعالن

 نهتتاده شتتانعهتتده بتتر کتته ایوظیفتته برخال  مردمان اين

 جتتای بتته بايتتد کتته آنگونتته را آن حتت  کردنتتد، عمتت  بتتود شده

 نرفتتته، بتتود شده مشخص روشنی به که هايیراه از ،هنیاورد
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 رستتول  و  خداونتتد بتته را ختتود دشتتمنی نهتتات  که کردند اتفاق

 ادلتته و  دروغ بتته توستت  بتتا کتترده، تعتتدی هاآن به ،ادهد نشان

-نمتتی خداونتتد کتته صتتورت ايتتن به کرده اغوا را مردم واهی

 استتالم بتتا را متتردم تتتا بفرستتتد متتردم سوی به را وی توانسته

 پرفتتروغ نتتور برايشتتان نمايد، وتدع خداوند سوی به آوردن

 آتتت  و  کننتتدمتتی ا اعت وی از که آنانی به را بهشت و  باشد

 دهد. وعده کنندمی رويگردانی وی از که آنانی برای را

 کارهتتايی ارتکتتاب به ديگران کردن تحريک بوسیله آنان

 را دشتتمنی مرزهتتای نداشتتتند را آنهتتا انجتتام جتترأت ختتود که

 انکتتار را او  رستتالت شتتوند، کرن م را او  وحی تا درنورديدند

 مشتتکالت گتترداب در او  کتته کننتتد کتتاری دیشتتیا بتتا و  نماينتتد

 شود. گرفتار

 قتتت  پتتی در و  دادند قرار هد  مورد را خدا پیامبر هاآن

 را ديگتتران و  قتتري  قبیلتته مشتترکان گتتروه هتتاآن برآمدند. او 

 وی کتترده، مقابلتته اعتقادات  با جنگیده، او  با تا کردند تقويت

 يند.نما نق  را سخنان  و  کرده نشینیعقب به وادار را

 حمايت و  کمک از محرومیت سزاوار آنان دلی  همین به

 حنتتین، جنتتگ روزهتتای  تتی در آنتتان رفتتتار بودنتتد. خداونتتد

 معرو  نضیر و  قريمه قبیله قُینقاع،بنی مقاب  در هایجنگ

 ستتاکنان بتته استتلحه و  ستتربازان ارستتال با آنان رؤسای است.

 از و  خداونتتد پیتتامبر برعلیتته بودنتتد، خداونتتد دشمنان که مکه

 رساندند. کمک دشمنان آن به منمنان، به نسبت نفرت روی

 خداونتتد برعلیتته جنگ ايجاد از مسیحیان ديگر، سوی از

 آنتتان تمايتت  نیتتز خداونتتد بعتتالوه، ورزيدند. امتناع رسول  و 

 فرمتتوده و  کتترده اعتتالن را ]اسالم[ دين اين پیروان به نسبت

 است. صادقانه مسلمانان به نسبت شانعالقه هک
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 در خداونتتد کتته قتتدردانی از حتتاکی کلمتتات ديگر میان زا

 از پتت  که اين است فرموده آنان درباره ]کريم قرآن[ کتاب 

 آنتتان عا فتته و  تمايتت  خداونتتد يهوديتتان، بتتودن ستتنگدل بیتتان

 دارد:می بیان صورت بدين را منمنان به نسبت

 بتته نستتبت متتردم تتتريندشتتمن را نمشتترکا و  يهود »همانا

 »متتا گوينتتد: کتته را کستتانی و  يافتتت؛ ختتواهی ايمتتان اهتت 

 )مستتلمانان( ايمتتان اه  دوستان نزديکترين هستیم« نصرانی

 ايتتن بتته مستتلمین بتته نستتبت نصتتارا دوستی اين يافت. خواهی

 هتتاآن و  هستند پارسا و  دانشمند هاآن از برخی که است سبب

 بتته کتته را آيتتاتی چتتون و  نتتد.کن نمتتی تکبتتر خداونتتد( حکم )بر

-متتی جتتاری هاآن ديده از اشک بشنوند، هشد فرستاده رسول

 متتا »بارالهتتا  گويند:می اند؛شناخته را آن حقانیت زيرا شود؛

 و  بنتتوي .« او  گواهتتان زمتتره در را متتا پتت  آورديتتم؛ ايمتتان

 در نیتتاوريم  ايمتتان حتت  کتتتاب و  ختتدا بتته متتا »چتترا گوينتتد:

 داختت  صالحان زمره در را ما خداوند امیدواريم که صورتی

 (82 -84 : ]5[ مائده مبارکه )سوره گرداند.«

 و  بتتوده اعتماد شايسته که مسیحیان از برخی حقیقت، در

 را ديتتن ايتتن تتتا شتتتافته متتا ياری به شناختندمی را الهی وحی

 کمتتک و  خداوند خواست حسب بر کردن تبلیغ با کرده، تبلیغ

 و  خداونتتد کتتردن يتتاری بتته ت الرستت  ابتتالغ بتترای پیتتامبر بتته

 برخاستند. رسول 

 استتق  عیستتی و  راهتتب ابتتراهیم حجتتره، ابتتن عبديشوع،

 آنتتانی بتتا همراه نجران از سواران اسب از تن چه  با همراه

 بتته هاسرزمین ديگر و  العربجزيرة بالد در آنان، همانند که

 از را آنتتان متتن آمدنتتد. من نزد به داشتند اعتقاد مسیحیت دين

 را آن کتته کتتردم دعتتوت آنتتان از و  کتتردم آگتتاه ختتود لترستتا
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 کمتتک آن بتته و  کتترده اظهتتار را آن داده، قتترار حمايت مورد

 نمايند.

 آئتتین بتته هاآن شده، آشکار برايشان خدا راه که آنجا از و 

 آنتتان عکتت ،بتته برنگرداندند. روی و  برنگشته خود پیشینیان

 داده، نشتتان موافقتتت ماندنتتد، بتتاقی قتتدم ثابتتت و  شده نزديکتر

-مشتتورت دادند، نیکو  هایقول کردند، تصدي  کردند، کمک

 ا مینتتان متتن بتته عهدهايشتتان و  هتتاقسم با و  دادند خوبی های

 و  کتترده حمايتتت امآورده کتته حقتتی ]ديتتن[ از کتته دادند خا ر

 خیزنتتد،برمی مخالفت به آن با و  زنندمی باز سر که را آنانی

 نمايند.  رد

 را ختتود عهتتد پیوستتتند، کیشانشانمه به آنان کهآن از پ 

 هتتاآن عکتت ،به ندادند. تغییر هم را شانعقیده و  هنکرد نق 

 درنگريستند بودند داده قول کردن ترک هنگام من به آن ه به

 اثبتتات را ختتود نمرینیک هاآن که دانستم خوشوقتی با من و 

 اه  با که اين و  بجنگند يهوديان برعلیه تا شدند متحد کردند،

 کتترده، لیتتغتب  را ختتدا راه که رسیدند تفاهم به ]ح  به[ وتدع

 و  داده قتترار حمايتتت مورد را رسول  کرده، پشتیبانی آن از

 تا کردندمی تکیه آنان بر يهوديان که را شواهدی آنان که اين

 نمودنتتد. افشتتا بدارنتتد، مخفتتی و  انکتتار متترا کتتالم و  رستتالت

 آنتتانی برعلیتته و  بودند من فعالیت از حمايت پی در مسیحیان

 کتترده، رد را آن خواستتتندیم و  داشتند نفرت من عقیده از که

 کردند. جنگ کنند، سرنگون و  داده تغییر

 اهتت  همتته و  برجستتته مسلمانان همه عرب، رؤسای همه

 و  نوشتتته هتتايینامتته من به جهان جای همه از ح  به دعوت

 بتته نستتبت آنتتان همت من، راه به مسیحیان شیفتگی از آن در

 شتتدهدیدژبن  مرزهای امتداد در که هايیشبیخون راندن عقب



21 
 

 اجتترای بتترای هتتاآن تصتتمیم و  گرفتتتمی صورت شانمنطقه

 دادنتتد. خبتتر بودنتتد بسته ديدار هنگام من با آنان که ایمعاهده

 ناپتتريریخدشتته وفاداری رهبانان و  هااسق  واقع به که زيرا

 ابتتراز و  كتترده بیتتان را متتن راه به نسبت خا رشان تعل  در

 رستتالت گستتترش از حمايتتت و  تحکیم برای افرادشان مودت

 بود. من

 هتتاآن از يابتتد. گستتترش رستتالتم کتته دارم دوستتت متتن

 در و  هتتد  ايتتن از حمايتتت بتترای کتته ختتواهممی )مسیحیان(

 بتتا نماينتتد، تخريب يا و  نابود را آن خواهندمی که آنانی برابر

 شوند. متحد اهآن مقاب  در کردنشان، تحقیر يا و  کردن متهم

 را آنتتان و  کتترده عم  تمدستورا  ب  بر )مسیحیان( آنان

 را هتتاآن تتتا کردنتتد عمتت  مجدانتته چنتتانآن آنان کردند. تحقیر

 بتته ختتواه کتته کرده، آن پريرش و  حقیقت به اعترا  به وادار

 اجتتازه و  داده پاستتخ خداوند دعوت ندای به اجبار يا و  اختیار

 اسالم جهان درون به شدند فتح که اقوامی عنوان به که دادند

 و  متتن میتتان کتته هتتايیعهدنامه  ب  بر حیانمسی  شوند. داخ 

 تعهتتداتی از تتتا کردنتتد عمتت  روش اين به بود شده منعقد آنان

 ستتاختند ملتتزم متتن بتتا مالقاتشتتان  تتی در را خودشتتان کتته

 بتته کمتتک و  راهتتم بتته کمتتک ح  راه از و  نورزيده کوتاهی

 ند.نکن  غفلت رسالتم شدنشناخته

 هوديتتان،ي  از شتتانصتتمیمانه متتودت در )مستتیحیان( آنتتان

 بتته نستتبت هتتاآن بودنتتد. متفتتاوت مشتترکان ديگتتر و  قريشتتیان

 در ربتتاخواری وستتیله بتته يهوديان که ایدنیوی دستاوردهای

 قانون فروختن و  پول آوردن بدست يعنی بودند، آن کسب پی

 حتتال بتته بتتدا دادنتتد.نمتتی نشان ایعالقه بخ  ثمنی به خداوند

-آن حتتال بتته بدا .کنندمی کار دستاوردی چنین برای که آنانی
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 بتته آنتتان آن ه برای حالشان به بدا و  نويسندمی آن ه برای ها

 آورند.می بدست شک  اين

 ديگتتران همتتراه بتته قري  مشرکان و  يهوديان سان، بدين

 هايینقشه شان،دشمنی شان،کارانهخیانت هایبرنامه سبب به

 در آنتتان کتته ستتختی و  متنتتاوب جنتتگ کشتتیدند متتن( )علیه که

 بتته کتته هستتتند ايتتن ستتزاوار کردند تحمی  دشمنانم از حمايت

 هتتاآن رو، اين از شوند. قلمداد رسول  و  خدا دشمنان عنوان

 اند.شده صالح منمنان و  پیامبرش خدا، دشمنان

-آن کردند. رفتار آنان برعک  مسیحیان ديگر، سوی از

 رعايتتت متترا حقتتوق هتتاآن گزاردنتتد. احتتترام من پیمان به ها

 بودنتتد داده هايمتتانمالقتتات در کتته هتتايیقتتول به هاآن کردند.

 بتته متتن کتته اینمتتامی فرمانتتدهان بتته هتتاآن کردنتتد. عمتت 

 بتته کتتردن عم  با هاآن کردند. کمک بودم فرستاده سرحدات

 تتتا گرفته شرق از مسلمانان همه نام به يکباره به که تعهداتی

 بتته متترا عالقتته و  نمتتر کردنتتد. عم  بودم بسته آنان با غرب

 از پتت  و  حیتتاتم  تتول در متتن حمايتتت از کتترده، جلتتب ختتود

 برختتوردار شتتد، ختتواهم روح قتتب  ختتدا امتتر بتته کتته متترگم

 و  داشتتت خواهتتد گستتترش استتالم کتته زمتتانی تتتا بود. خواهند

 همتته بتترای معاهتتده ايتتن کتترد، خواهتتد رشتتد ديتتنم و  رستتالت

 بتته آب کتته زمتتانی تتتا بود، اهدو خ  الزامی مسلمانان و  منمنان

 گیاهتتان زمتتین بارد،می آسمان از باران يزد،رمی هااقیانو 

 زمتتانی تا و  درخشند،می هاآسمان در ستارگان روياند،می را

 کتته ندارد اجازه ک  هی  شود،می  الع مسافران بر فجر که

 آن بتته چیتتزی و  داده تغییتتر را آن کرده، نق  را معاهده اين

 رامتت  عهدنامتته اضتتافاتی چنین زيرا کند. کم آن از اي  و  اضافه

 کرد. خواهند تضعی  را حمايتم اجبارها و  کرده نق 
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 ملتتزم هتتم متترا هستتتم، پايبنتتد آن بتته ختتودم که معاهده اين

 عهتتد ايتتن کتته متتن امتتت از کستتی هتتر متتن، از پتت  سازد.می

 بود خواهد وی برعلیه خدا حجت بشکند، را عزوج  خداوند

 کند.می کفايت شاهد انعنو  به خداوند و 

 استتت ايتتن کتتنم عم  گونهاين که ددارمی آن بر مرا آن ه

 کتته خواستتتند سندی من از غسانی( سید مردم )از نفر سه که

 شتتانوفتتاداری بتتر کتته دادی قتترار باشتتد، ضتتمانت عنتتوان به

 و  گتترارد صتتحه بودند داده مسلمانان به که هايیقول به نسبت

 کنم. امضاء هاآن اب  دلخواه به من که باشد عهدی

 ديتتدگان برابتتر در پیمتتان اين جزئیات که کردم تقاضا من

 دهتتدمتتی ادامتته من راه به عربی منا   همه در که کسی هر

 در مستتئولیت هرگونتته از پیتتروانم و  متتن کتته اين و  شود تأيید

 هتتایفرقه از و  کنندمی معرفی مسیحی را خود که آنانی قبال

 ايتتن کتته ايتتن و  باشتتیم آزاد کننتتدمتتی پیروی مسیحی گوناگون

 محکتتم ناشتتدنی،نقتت  منمنان و  لمانانمس همه برای قرارداد

 است. واجب و 

 را امعمتتده اصتتحاب و  مسلمانان رهبران من رو، اين از

 را حاضتتر ستتند مستتیحیان، جانتتب از وکالتتت بتتا و  فراخواندم

 نداشتتته يا و  باشند داشته قدرت خواه مسلمانان، که کردم تهیه

 متترا فتترامین ديگتتر، نستت  بتته نسلی از که هستند ملزم باشند،

 ايتتن کتته آنانی و  مانده باقی وفاداری تعهدات بر تا کرده رااج 

 بتته نستتبت و  نمتتوده، احتتترم را انتتدخواسته من از را عهدنامه

 بتته تتتا مانتتده وفتتادار امآورده قتترارداد اين در من که تعهداتی

 نشوند. مواخره من دستور از سرپی ی خا ر

 و  کننتتد ختتودداری آنان به رساندن آزار از بايد نیز مردم

 بتواننتتد هتتم آنتتان تتتا نماينتتد عمتت  امبستتته آنان با که عهدی به
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 خیر همان در و  شده داخ  ايمان هایدروازه از من با همراه

 کتته امخواسته آنانی برای من که باشند داشته سهم صالحی و 

 یاحت نار سبب و  کرده کسب رسالتم از حمايت سبب به را آن

 اند.شده شکاکان و  منکران

 آنتتانی بتترای ستتندی هتتی  که است منمور ناي  به امر ني ا

 استتالم  رفتتداران مقاب  در هستند معاهده اين توجه مورد که

 بخواهنتتد هتتاآن کتته استتت حتتالتی در اين و  باشد نداشته وجود

 بتته کتته حقتتوقی بتته نسبت و  کرده عم  سند اين مفاد برخال 

 ورزند. غفلت بودند کرده کسب من از شانشايستگی دشي 

 بتتا کتته شتتودمتتی يادآور را منمنان عهدنامه ناي  پايان، در

 تشتتوي  خیتتر کارهتتای بتته را يکتتديگر بتتوده، مهربان يكديگر

 از را متتردم داده، قرار تأکید مورد را خیريه اقدامات نموده،

 امتتر ايتتن و  بتتوده صتتداقت راه رهرو  داشته، باز شر کارهای

 شد. خواهد رهنمون عدالت به که است راهی شاءللا  ان
 نجران مسیحیان با امبرپی معاهده

 الرحیم الرحمن للا بسم

 بتتتن عبتتتدللا  بتتتن محمتتتد ستتتوی از استتتت ستتتندی ايتتتن

 و  تبلیتتغ بتترای که انسانها همه بسوی خدا رسول عبدالمطلب،

 بستتوی امتتین عنتتوان بتته خداوند سوی از و  شده مبعوث انرار

 و  پیتتامبران از پتت  آدمیتتان تتتا استتت شتتده برانگیختتته خلقتت 

 نداشتتته عتتالم و  قتتادر خداونتتد برابتتر در عتترری معجزاتشتتان

 باشند.

-هتتم کعتتب، بتتن حتتارث بتتن ستتید بتتا استتت ایمعاهتتده اين

 ختتواه دارنتتد، اقرار مسیحیت دين به که آنانی همه و  کیشان 

 يتتا و  نزديتتک منتتا   در مغتترب، در يتتا و  باشتتند مشتترق در

 گمنام. يا و  باشند رو عم عرب، غیر يا باشند عرب دور،
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 قتتراردادی دربردارنتتده استتت هشتتد آمتتاده کتته ستتندی ايتتن

 استوار عدالت و  پیمان پايه بر که بوده اصی  یمیثاق و  ،متین

 باشد.می نق  قاب  غیر عهدی و  بوده

 بتته وفتتاداري  کنتتد، تبعیتتت فرمتتان ايتتن از کتته کستتی هر

 ماستتال کتته استتت هتتايیبهتتترين شايستتته و  داده نشان را اسالم

 کتترده، ودنتتاب  را آن کتته شخصتتی هتتر عک ، هب  کند.می عطا

 و  داده تغییتتر را آن شکستتته، را استتت آن متضتتمن که پیمانی

 را خداونتتد پیمتتان شخصتتی چنتتین د،ن ک سرپی ی دستوراتم از

 ختتوار را پیمتتان  و  کتترده تجتتاوز عهتتدش حتتدود از شکسته،

 باشتتد،متتی وی عتتراب ستتزاوار شخصتتی چنتتین است. شمرده

 باشد. عادی يا و  مقتدر شخصی خواه

 خداونتتد ستتوی از و  دانتتممی پیمانی به متعهد را خودم من

 پیتتامبران ، حمايتتت تحتتت را آنتتان و  بنتتدممتتی عهتتد آنتتان بتتا

 دهتتممتتی قتترار متتنمنین  و  مسلمین مقدسین ، برگزيدگان ،

 گونتته بتتدين آنتتان بتتا متتن یمتتانپ  و  عهد آخرينشان. تا اولین از

 است.

 قتترار استترائی بنتتی بر خداوند که را تعهداتی ديگر يکبار

 از تتتا دهتتممتتی قرار تأکید مورد را کنند ا اعت وی از تا داد

 محتتتترم را اشالهتتتی پیمتتتان و  کتتترده پیتتتروی وی شتتتريعت

-پیتتاده متتن، نمتتامستتواره که کنممی اعالن اينجا در بشمارند.

 کجتتا هر در مسلمانم هواداران و  منابعم لشکرهايم، من، نمام

 امپرا وريم مرزهای که باشند منا قی ساکن خواه باشند، که

 يتتا دور باشتتند، کتته ایمنطقتته هتتر در دهنتتد،متتی تشتتکی  را

 مستتیحیان از جنتتگ زمتتان در يتتا و  صتتلح زمتتان در نزديک،

 کرد. خواهند حمايت
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 افرادشان تا دانممی آنان از حمايت به متعهد را خودم من

 هتتایدير ستتخنرانی، امتتاکن هتتا،نمازخانتته کلیستتاها، نیتتز و 

 در ختتواه اشتتند،ب  کتته کجتتا هتتر را هايشتتانعزلتگاه و  رهبانان

 منتتا   در يتتا و  غارهتتا در هتتا،دره در يتتا و  هتتاکوهستتتان

 قتترار حمايتتت متتورد ها،بیابان در يا و  هادشت در مسکونی،

 دهم.

 ختتواهم حمايت باشند که کجا هر کلیسايشان و  دين از من

 غتترب. يتتا قشتتر در دريا، در يا باشند خشکی در خواه کرد،

 از و  ختتودم صختتا مردمتتان از ختتودم ستتوی از شتتدت بتتا و 

 کرد. خواهم حمايت ک  صورت به مسلمانان

 آنتتان بتتا دهتتم،متتی قتترار ختتودم حمايت مورد را هاآن من

 در آنتتان از کتته دانتتممی متعهد را خودم بندم،می پیمان و  عهد

 هرگونه از را آنان تا کنم، حمايت ایلطمه و  آسیب هر مقاب 

 بتته ودمختت  و  داشتتته معا  بارمشقت وظاي  هرگونه يا ربااج 

 کتته دشمنی هر مقاب  در آنان از امتم و  پیروانم يارانم، توسط

 نمايم. محافمت کندمی تهديد را آنان و  مرا

 متتديريت را هتتاآن بايتتد متتن هتتا،آن بتتر اختیتتار داشتتتن بتتا

 ا مینتتان بتتا و  کرده محافمت هاآسیب همه از را هاآن کرده،

 بتترای که افتاد نخواهد اتفاق برايشان چیزی که اين از رخا 

 کننتتدمتتی دفتتاع استتالم راه از متتن همتتراه به که اصحابم و  من

 افتاد. نخواهد اتفاق نیز

  تتی در هتتاآن بتتر حکمرانتتی از را مستتلمان فاتحتتان متتن

 نهتتی هامالیات پرداخت به هاآن کردن مجبور يا و  حمالتشان

 باشتتند. داشتتته رضتتايت اندشتت خو  هتتاآن کتته آن مگتتر کنم،می

 ظلتتم مورد خصوص اين در نبايد مسیحی شخص هی  هرگز

 گیرد. قرار جور و 
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 راهبتتی اش،استتقفی منصتتب از را اسقفی که نیست مجاز

 صتتنف  از را نشتتینیعزلتتت يتتا اش،رهبتتانی زنتتدگی از را

 مجتتاز هم نتتین کتترد. اخراج نشینعزلت شخص يک بعنوان

 يتتا کتترد، تخريتتب را شتتانکلیساهاي  از بخشتتی هتتی  کتته نیست

 يتتا و  مستتاجد ستتاختن بتترای را هايشتتانستتاختمان از بخشتتی

 عهتتد کنتتد، چنتتین کتته کتت  هر کرد. تصر  مسلمانان منازل

 و  کتترده ستترپی ی پیامبرش فرمان از کرده، نق  را خداوند

 باشد. بوده شده خارج خداوند پیمان از

 مالیاتی هرگونه يا )جزيه( سرانه مالیاتی که نیست مجاز

 روی از که نانیآ از کدام هر بر يا و  اسقفان يا و  رهبانان بر

 در تنهتتايی بتته يتتا و  پوشتتیده پشتتمینه هتتایلبتتا  اختتالص

 زنتتدگی انستتانی ستتکنه از ختتالی منتتا   در يتتا و  هاکوهستان

 شود. تحمی  کنند،می

ا  حتتد که است شزم  بتترای ستتال در درهتتم چهتتار مجموعتتا

-عزلتتت يتتا و  براهتت  روحتتانی، که مسیحیانی توسط پرداخت

-متتی مقتترر صورت، ينا غیر در گردد. وضع نیستند، نشین

 شتتدهگلتتدوزی دستتتار يتتک يا شدهبافته لبا  يک آنان تا گردد

 در مشتتارکت و  مستتلمانان بتته کمک برای اين بدهند. را يمنی

 باشتتد، دشتتوار آنتتان برای پارچه اگر باشد.می المالبیت رشد

 آن بهتتای بايد ،ندکن  قبول رضايت با خودشان که صورتی در

 بپردازند. را

 درآمتتد کتته مستتیحیانی ستترانه مالیتتات کتته گتترددمی مقرر

 از عمتتده تجارت که کسانی بوده، دارزمین که کسانی دارند،

 هتتایستتنگ استتتخراج بتته که آنانی دارند، دريا يا خشکی راه

 کتته هتتايیآن و  داشتتته اشتتتغال معتتادن از نقتتره و   تتال قیمتی،

 تجتتاوز ستتال در درهم دوازده از کلی  ور به هستند ثروتمند
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 و  بتتوده کشتتورها ايتتن ساکنین هاآن که مادامی تا مه آن نکند،

 هستند. ساکن آنجا در

 از نبايتتد ]شتتد گفتتته بتتاش در كه مطالبی[ آن مشابه چیزی

 مستتافرانی يتتا نیستتتند کشورها ساکن که هايیآن از مسافران،

 گردد. مطالبه است، ناشناخته اقامتشان مح  که

 ديگتتر بانصتتاح  همانند ،هستند دارزمین که آنانی از غیر

 بتتر دارنتتد، حقتتی هتتاآن بتتر حتتاکم کتته رستتیده ارث بتته امتتوال

 هايیمالیات همان هاآن نیست. ایجزيه و  خراج هی  ديگران

-متتی ندارنتتد امتتوالی کتته ديگتتران کتته پرداختتت خواهنتتد را

 زا عادشنتته غیتتر  تتور بتته کتته هايیهزينه بدون اما پردازند،

 کتتاری وینیتتر خصتتوص در اما رود. فراتر اموالشان میزان

 بتتارور بتترای هتتا،زمتتین ايتتن کتتردن کشتتت بتترای مالکتتان که

 نبايتتد هتتاايتتن از کننتتد،متتی استتتفاده هتتاآن کتتردن درو  و  کردن

 همتتان بتته هتتم هتتاآن بگراريتتد شتتود. دريافت ایاضافه مالیات

 مالیتتات استتت شتتده مقرر گزارانخراج ديگر برای که شکلی

 بپردازند.

 نخواهنتتد مجبتتور دارنتتد تعلتت  ما نامهپیمان به که مردانی

 جنگ به هاآن دشمنان با نبرد برای و  مسلمانان همراه به بود

 دستگیر را هاآن و  کرده حمله هاآن به جنگیده، هاآن با رفته،

 درگیتتر جنتتگ در نامتتهپیمتتان ايتتن اعضتتاء واقتتع، در کننتتد.

 هتتاآن ستتر از التتزام ايتتن شتندابر برای فقط اين شد. نخواهند

 در هتتاآن بتته بخشتتیدن ا مینتتان بتترای امتتهعهدن  ايتتن که است

 هديتته بديشتتان هتتاآن از مستتلمانان حمايتتت و  کمتتک خصوص

 بتترای کتته بتتود نخواهتتد مجبور مسیحی شخص هی  شود.می

 صتتورت در را استتب يتتا استتلحه پتتول، تجهیتتزات، مستتلمانی

-متتی حملتته نشتتاندشمنا بتته مستتلمانان آن در که نبردی بروز
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 خودشتتان )مستتیحیان( انآنتت  کتته آن مگتتر آورد، فتتراهم کننتتد،

 کتته مستتیحیان( )از کتت  هتتر کننتتد. کمتتک راه ايتتن به آزادانه

 تشتتکر و  تقدير تحسین، شايسته نمايد، کمک فوراا  و  کند چنین

 شد. نخواهد فراموش هرگز وی کمک و  بوده

 کتترد. مستتلمان اجبار به تواننمی را مسیحی شخص هی 

 کريم، ن)قرآ بهتر روشی به مگر مکنید جدال کتاب اه  اب  و 

 رحمتتت ستتايه زيتتر بايتتد هتتاآن (.46 : ]29[ عنکبتتوت سوره

 و  رستتید خواهد هاآن به جا هر از که ضرری هرگونه باشند.

 کنید. دفع را باشند که کشوری هر در

 بزنتتد، دستتت یعملتت  بتته مستتیحی شخصی که صورتی در

 در و  برخاسته، او  از حمايت و  دفاع کمک، به بايد مسلمانان

 را وی علیتته یمجنتت  درگررنتتد. او  مجتتر از امكتتان صتتورت

 بخشتتوده را وی که بخواهند و  کرده دادن رضايت به راضی

 نمايد. دريافت عوض در را غرامت يا و 

-آن و  گراشتتته تنها کرده، رها را مسیحیان نبايد مسلمانان

 عهدنامتته ايتتن متتن زيتترا نمايند رها کمک و  دفاع بدون را ها

 کتته دهتتم ا مینتتان را هاآن تا بسته آنان با خداوند سوی از را

 خواهتتد نیتتز آنان برای دهد رخ مسلمانان برای که خیری هر

 نیتتز آنتتان متوجه شود مسلمانان متوجه که ضرری هر و  بود

-خدشتته حقتتوق از هتتاآن عهدنامتته، اين موجب به شد. خواهد

 مقابتت  در شتتده، برختتوردار متتا حمايتتت از منتتدیبهره ناپرير

 تتتا اندگرفته قرار ما مايتح  مورد حقوقشان به لطمه هرگونه

 باشند. مسلمانان همراه حزن و  شادی در همواره

 شوند هايیازدواج به وادار اجبار روی از نبايد مسیحیان

 خواستتته بتترخال  نبايتتد مستتلمانان رغبتنتتد.بتتی هتتاآن بتته کتته

 نیتتز و  گزيننتتدرب  همستتری به را هاآن مسیحی دختران والدين
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 از کتته صتتورتی در را هايشتتانهخانواد نبايد )مسلمانان( هاآن

 چنتتین کننتتد. کتتار ايتتن بتته وادار زننتتدمی باز سر ازدواج عقد

 و  تأيیتتد بتتدون و  موافقتشتتان و  تمايتت  بتتدون نبايد هايیازدواج

 پريرد. صورت رضايتشان

 عقايتتد به بايد کرده، ازدواج مسیحی زنی با مسلمانی اگر

 وی بتته مستتلمان( )شتتوهر او  بگتترارد. احتتترام وی حیمستتی 

 اشدينتتی بزرگتتان ستتخنان به تمايل  حسب بر تا بدهد آزادی

 کتته کستتی هتتر نمايتتد. پیتتروی ختتود ديتتن راه از و  داده گتتوش

 نحوی هر به که کند مجبور را همسرش دستور اين برخال 

 بتته و  شکستتته را خداونتتد عهتتد نمايتتد، عمتت  ديتتن  بتترخال 

 شتتیادان از را وی خداونتتد و  برخاستتته  ولرس عهد با جنگ

 داد. واهدخ  قرار

 تعمیتتر بتترای کتته حتتالی در آمده، تو  بسوی مسیحیان اگر

 و  امتتور بتته آن تته برای يا و  هايشانصومعه و  کلیساها کردن

 هتتاآن بخواهنتتد، کمتتک مستتلمانان از شتتودمی مربو  دينشان

 را کار اين نبايد )مسلمانان( هاآن اما کنند. کمک هاآن به بايد

 )مستتلمانان( هاآن عک ،به دهند. انجام اجر دريافت هد  به

 صتتداقت روی از ديتتن، از حمايتتت هتتد  بتتا را کتتار اين بايد

 عنتتوان بتته و  خالصانه کمک با خدا، پیامبر عهدنامه به نسبت

 دهند. انجام پیامبرش و  خداوند نزد ارزشمند عملی

 نبايتتد نانمستتلما دشمنانشتتان، و  آنان میان جنگ مورد در

 راهنمتتا، ور،دهديتت  پیتتک، عنتتوان بتته مستتیحی شخص هی  از

 کستتی هر کنند. استفاده جنگ در ديگری وظیفه يا و  جاسو 

 نقتت  را خداونتتد حتت  کننتتد، چنتتین که کند مجبور را آنان که

 پیمتتان  از را ختتود و  بتتوده رستتول  برعلیتته معانتتد کتترده،

 انلممستت  بتترای چیزی هی  است. کرده خارج خداوند( )پیمان
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 ايتتن از دنکتتر ا اعتتت از ختتارج مستتیحیان( بتتا رابطتته )در

 ديتتن بتترای خداونتتد، پیتتامبر عبتتدللا، بتتن محمتتد کتته فتترامین

 نیست. جايز است، کرده وضع مسیحیان

 دهدمی قرار مسیحیان برای را شرو ی نیز )خداوند( او 

 شتترو  ايتتن که شوند متعهد بايد هاآن که دارممی مقرر من و 

 از کتتدامهتتی  که کرده رعايت دينشان راتتو دس عنوان به را

 مخفتتی، خواه و  علنی خواه جاسو ، ور،ديده عنوان به اهآن

-آن از کدامهی  نکنند. عم  مسلمانان برعلیه و  دشمن نفع به

 حملتته برای فرصتی مترصد که را مسلمانان دشمنان نبايد ها

 ايتتن از کتتدامهتتی  دهند. پناه شانخانه در هستند، مسلمانان به

 ختتواه ندارنتتد، را شتتانمنا   در تردد ح  مسلمانان دشمنان

 که ديگری مکان هر يا و  هايشاننمازخانه روستاهايشان، در

 حمايتی گونههی  نبايد هاآن باشد. داشته تعل  کیشانشانهم به

 استتلحه، ارائتته شک  به را مسلمانان برعلیه جنگ دشمنان از

 کردن خوشرفتاری يا و  ديگری چیز هر يا و  نفرات ها،اسب

 هتتر بايتتد هتتاآن دهنتتد. قتترار ناندشتتم اختیتتار در هتتا،آن بتتا

 همراه روزشبانه سه کندمی تردد میانشان در که را مسلمانی

 کجتتا هتتر در برايشان بايد هاآن نمايند. پريرايی هاآن احشام با

 ختتود کتته غتترايی همتتان رونتتدمتتی کتته کجتتا هر به و  باشند که

 باشتتند مجبتتور کهاين بدون ببینند، کارتد را کنندمی مصر 

 نمايند. تحم  را ديگری فرسای اقت کار يا و  زحمت که

-نمازخانتته يا و  هاخانه در تا داشت نیاز مسلمانی چنان ه

 وی بتته کتترده، پتتريرايی وی از بايد هاآن شود، مخفی هايشان

 وی به است هاآن میان در وی که مدتی تمام در کرده، کمک

 داشتتته نگتته مخفی را وی تا کرده تالش گونههمه و  دهند غرا

 بايتتد ستتازند،متتی بتترآورده را او  نیازهای همه که حالی در و 
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 بیابد. را وی دشمن که شوند اين از مانع

 را آن يتتا کتترده عمتت  فرمان اين مفاد برخال  که آن هر

 بتتوده شتتده ختتارج رستتول  و  ختتدا میتتان پیمتتان از دهد تغییر

 باشد.

 بتتا کتته هتتايینامتتهپیمتتان و  هتتامعاهده به همه که است امید

 پايبنتتد امکتترده منعقتتد را آن ختتودم و  استتت شده بسته انرهبان 

 ختتود امتتت بتتا پیتتامبری هتتر کتته عهدی هر بوده چنین و  بوده

 ختتا ر ا مینان راستین صیانت و  حمايت از را هاآن تا بسته

 نمايد. عم  ضامنشان عنوان به و  داده

 تغییتتر يتتا و  شتتده نقتت  نبايتتد قیامتتت روز تا عهدنامه اين

 انشاءللا. يابد،

 حتتاوی شتتده، تنمتتیم عبتتدللا  بتتن محمتتد توسط که سند اين

 دارای و  کتترده منعقتتد مستتیحیان بتتا وی کتته بتتوده ایعهدنامتته

 گتتواهی ذيتت  شتتهود سوی از و  بوده مسیحیان برای شرو ی

 الخطتتاب، بتتن عمتتر قحافتته،ابتتی ابن ]ابوبکر[ عتی  شود:می

 ابتتودرداء، ابتتوذر، ابیطالتتب، بتتن علتتی ،عفتتان بتتن عثمتتان

 فضتت  عبتتدالمطلب، بتتن عبتتا  مسعود، بن عبدللا  ،ابوهريره

 معتتاذ، بتتن ستتعد عبدللا، بن  لحه عوام، بن زبیر العبا ، بن

 فرزنتتدش و  ثابتتت بتتن زيتتد قتتی ، بتتن ثمامتتة عبتتادة، بتتن سعد

 زيتتد، بتتن استتامة ارقتتم، بتتن زيتتد زهیر، بن حرقوص عبدللا،

 ابولغالیة، جبیر، بن زبیر بن مصعب ،ارعم ممعون بن عمر

 مالتتک، بتتن کعتتب ابوحريفتتة، العتتاص، بتتن عمتترو  بتتن عبدللا 

 کتابتتت بتته متتتن ايتتن[ ابیطالتتب، بتتن جعفتتر ثابتتت، بتتن حستتان

 ]است. سفیانابی بن معاوية
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 دمحمّ  حضرت عهدنامه چهارم: فصل

 با سلم و آله و علیه هللا صلی

 جهان مسیحیان

 لکرم کوه مخطوطه اساس بر

 الرحیم الرحمن للا بسم

-بشتتارت و  دهنتتدهبیم للا  رسول دحمّ م توسط عهدنامه اين

 و  ذخیره ح  به دمحمّ  که اين و  هاستنانسا همه برای دهنده

 در مستتیحیت آئتتین بتترای خداونتتد حجت و  بوده خداوند وديعه

 و  نزديتتک چه ها،عرب غیر و  هاعرب برای غرب، و  شرق

 باشد.می اختهناشن  و  شدهشناخته و  دور يا

 دربردارنتتده استتت هشتتد تنمتتیم آنتتان بتترای کتته ستتند ايتتن

 او  ستتوی از سفارشتتی و  محکتتم ستتندی و  معتبتتر ایعهدنامتته

 متتورد را آنتتان کتته بتتوده توجتته و  احتتترام متتورد بايد که است

 دهد.می قرار محافمت

 ]عهدنامتته ايتتن[ آن بتته دارد اعتقتتاد اسالم به که کسی هر

 بشتتکند را نامه اين در مندرج عهد که کسی هر و  کرده عم 

 آن نتتاق  و  کنتتد رفتتتار آن برخال  لمینمس غیر میان در و 

 کرده، نق  را خداوند عهد وی ام،داده فرمان آن به که باشد

 شمرده پست را )ذمه( حمايت و  کرده انکار را خداوند میثاق

 يتتا باشتتد ستتلطان مستتلمانان و  منمنتتان میتتان در ختتواه باشتتد،

 ديگر. شخصی

 آنتتانی بتته هتتامیثتتاق و  عهتتدها دادن بتته متعهتتد را خود من

  لتتب خانتتدانم و  متتن از مستتلمین میتتان از را آن کتته دانتتممتتی

 متتن و  کتتنم عطتتا آنتتان بتته را خداونتتد میثاق و  عهد تا اندکرده

 او  اولیتتاء برگزيتتدگان، رسوشن، انبیاء، حمايت تحت را آنان

 و  حمايتتت و  دهتتم.متتی قتترار شانآخرين و  اولین از )خداوند(
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 يتتا و  پیتتامبر به خداوند که است میثاقی استوارترين من میثاق

 استتت ا اعتتت  لتتب حتت  آن و  است کرده عطا مقربی ملک

-متتی خداونتتد عهتتد به گراردن احترام و  بوده واجب امری که

 باشد.

 هتتایمحتتدوده درون در را آنهتتا قضتتات متتن کتته ايتتن

 از پیتتروانم و  يتتاوران متتردان، هتتا،استتب کمتتک بتته مرزهتتايم

 متتورد باشتتند دشتتمن منتتا   از ایمنطقه هر از منمنان نمیا

 ختتواه نزديتتک، خواه و  باشند دور خواه دهم،می قرار حمايت

-متتی محافمت هاآن از من صلح، در خواه و  باشند جنگ در

 امتتاکن به و  داده حمايت ضمانت هاآن کلیساهای به من نمايم.

 يافتتت کتته کجا هر در و  باشند که کجا هر در نیز شانزيارتی

 در ختتواه هتتا،دره در ختتواه و  باشتتند هتتاکتتوه در ختتواه بشوند،

 يتتا و  شنداب  هادشت در مسکونی، منا   در يا و  باشند غارها

 و  دهتتممتتی حمايتتت ضتتمانت هتتاساختمان در يا و  هابیابان در

 است ممکن و  بوده که کجا هر اموالشان و  دين از من که اين

 در دريتتا، در ختتواه و  خشتتکی در خواه کنم،می حمايت باشند

 و  جانشینانم خودم، از که گونههمان باشند، غرب در يا شرق

 کنم.می حمايت مسلمین و  منمنین از امدينی جامعه مردم

 حمايتتت تحتتت آستتیبی و  گزنتتد هتتر مقابتت  در را آنتتان من

 و  تقاضتتا هرگونتته از را آنتتان که اين برای آورم،می در خود

 ام،ايستتتاده هتتاآن ستتر پشتتت متتن بدارم. معا  سخت اجبار يا

 محافمتتت هاآن از امتم آحاد و  يارانم پیروانم، کمک به خودم

 کنم.می

 کتترده حکمرانتتی آنان بر ها،آن بر حاکمیت ح  داشتن با

 دهتتممتتی ا مینتتان و  کتترده محافمت آسیبی همه از را هاآن و 

 نخواهتتد نیتتز آنتتان بتته رستتید نخواهد من به که آسیبی هی  که
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 مستتج  حاکمیتتت ايتتن از متتن، همتتراه بتته اصتتحابم، و  رستتید

 کرد. ندخواه حمايت

 عهتتد اهتت  کتته کرده، دور آنان از را اموال در آسیب من

 دارد،متتی معتتا  زمتتین( )مالیتتات خراج و  عاريه دادن از را

 بدهنتتد. رضتتايت آن کتتردن پرداختتت بتته خودشان که آن مگر

 کرد. تحمی  آنان بر نبايد را چیزی خصوص اين در

 يتتا و  اشاسقفی حوزه از را اسقفی که ستی ن  مجاز هرگز

 اشزاهدانتته زندگی از را راهبی مسیحیت ، از را ایمسیحی

 از را نشتتینیعزلتتت راهب يک يا و  زيارت  از را زائری يا

 هتتی  بتته کتته نیستتت مجتتاز هم نتتین کتترد. بیتترون اشکاشتتانه

-ستتاختمان از بخشتتی رستتاند، آستتیب کلیساهايشتتان از بخشی

 مستتلمانان هتتایخانتته يتتا و  مستتاجد ثدااحتت  بتترای را هايشتتان

 شکستتته، را خداوند عهد کند چنین که ک  هر کرد. تصاحب

 ورزيتتده خیانت خداوند پیمان به و  کرده نافرمانی رسول  از

 باشد. بوده

 يتتا )ختتراج( ایستترانه مالیتتات گونتتههتتی  که نیست مجاز

 شتتود، تحمیتت  استتقفان يتتا رهبانتتان بر ديگری مالیات هرگونه

 باشند. داشته آن پرداخت به تماي  خودشان آن ه مگر

 کتته آنتتانی غواصتتان، بتتزر ، مشتتاغ  دارنتتدگان یبتترا

 کننتتد،متتی استتتخراج معتتادن از نقره و   ال قیمتی، هایسنگ

 بتته کتته هتتايیآن میتتان از هستتتند، نیرومند و  ثروتمند که آنانی

 ستتاکنان يتتا و  اهالی هاآن که مادامی تا دارند، اقرار مسیحیت

 ه()جزيتت  ایستترانه مالیتتات نیستتتند، مسافر و  بوده کممال اين

 شود. مطالبه آنان از نبايد سال در درهم دوازده از بی 

 استتت، نامشتتخص ]اقتتامت [ محتت  کتته مقیمتتی يا مسافر،

 مجبتتور جزيتته يتتا )ختتراج( زمتتین مالیتتات پرداختتت بتته نبايتتد
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 ستتلطان کتته باشتتد بتترده ارث بتته را زمینی که آن مگر گردد،

 هماننتتد را )متتال( پول بايد او  باشد. داشته یمال حقی آن روی

 از ختتارج که اضافی هایجريمه بدون البته بپردازد، يگراند

 باشد. وی توان

 زرع و  کشتتت بتترای دارنتتدگان کتته کتتار نیتتروی دربتتاره

 کتتتتردن درو  و  کتتتتردن حاصتتتتلخیز بتتتترای و  هتتتتازمتتتتین

 اضتتافی مالیتتات هتتاآن از نبايد برند،می کار به محصوشتشان

 الحمايگتتانتحتتت ديگتتر هماننتتد آنتتان کتته دهیتتد هازاجتت  گرفت.

 نمايند. پرداخت ها()ذمی

 برخودارنتتد مستتلمانان حمايت از که آزادی غیرمسلمانان

 بتتا تتتا رفتتته جنتتگ بتته که کرد مجبور تواننمی را ذمه( )اه 

 استتیر را هتتاآن يتتا و  کتترده حملتته آنتتان به جنگیده، دشمنانشان

 بتته ذمتته( )اهتت  آزادی غیرمستتلمانان چنتتین حقیقت، در کنند.

ا  نگند.بج  نبايد مسلمانان همراه  از هتتاآن کردن آزاد برای دقیقا

 آنتتان تا است شده داده هاآن به معاهده اين که است اجبار اين

 مجبتتور هتتاآن ستتازد. مطمئن مسلمانان حمايت و  کمک از را

 بتتا تتتا رفتتته بیتترون مستتلمانان همتتراه بتته کتته بتتود نخواهنتتد

 هتتاآن بتته کتته باشتتند مجبتتور يتتا هدشتت  روبتترو  دشمنانشتتان

 کتته آن مگتتر بدهنتتد را هايشتتانستتالح و  هتتاباستت  )مستتلمانان(

 که ک  هر نمايند. کمک راه اين به آزادانه بخواهند خودشان

 است. تقدير شايسته عملی چنین برای کند عم  گونهاين

 شتجتتادلوا و  شتتد. نخواهتتد مستتلمان اجبار به مسیحی هی 

 نکنیتتد، بحتت  کتتتاب اهتت  با / احسن هی بالتی اش الکتاب اه 

 عنکبتتوت )ستتوره باشتتد روش بهتتترين کتته قتتی ري  بتته مگتتر

 هتتر گیرنتتد. قتترار رحمتتت چتتتر زيتتر بايتتد آنان (.46 : ]29[

 کنیتتد، دور آنتتان از را برستتد خواهتتدمتتی هتتاآن بتته کتته آسیبی
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 هستند. و  بوده که هرجا

 مرتکتتب را ایتعتتدی يتتا جرمتتی بخواهتتد ایمستتیحی اگر

 .کننتتد دفتتاع وی از و  کتترده کمتتک او  بتته بايد انمان مسل شود،

 وی تعتتدی متتورد شتتخص از و  ببخشتتند را وی جرم بايد آنان

 او  بخشتتودن بتته وادار را وی کتترده، آشتتتی او  بتتا که بخواهند

 بگیرند. براي  را تاوان يا و  کرده

 دفتتاعبتتی را هاآن و  کرده رها را مسیحیان نبايد مسلمانان

 آنتتان بتتا خداونتتد جانتتب از را امتتهدن عه ايتتن من زيرا بگرارند

 بتترای کتته خیتتری هتتر کتته دهتتم ا مینتتان بتتدانان کتته بنتتدممتتی

 هتتر و  بتتود خواهتتد چنتتین نیتتز آنتتان بتترای دهتتد رخ مسلمانان

 بتتود. خواهتتد نیز آنان متوجه بخورد مسلمانان به که ضرری

 تتتا شتتده ناپريرخدشه حقوق دارای آنان عهدنامه، اين سبب به

 بتته نستتبت شتتکنیقانون هر از که شوند ندمبهره ما حمايت از

 همتتراه غتتم و  شتتادی در آنتتان تتتا مانتتده، مصتتون حقوقشتتان

 پتتريرش بتته مجبتتور اکتتراه بتته نبايد مسیحیان باشند. مسلمانان

 بتتا نبايتتد مستتلمانان ندارنتتد. می  هابدان که شوند هايیازدواج

 و  کننتتد ازدواج والدينشتتان رضايت برخال  مسیحی دختران

 قتتدع پیشنهاد از که صورتی در را آنان هاینوادهاخ  نبايد نیز

 نماينتتد. مجبتتور کتتار ايتتن بتته کننتتدمتتی رويگردانتتی ازدواج و 

 و  هتتاآن موافقتتت و  خواستتت بتتدون نبايتتد هتتايیازدواج چنتتین

 پريرد. صورت هاآن رضايت و  تأيید بدون

 بتته بايد وی کند، ازدواج مسیحی زنی با مسلمانی چنان ه

 وی بايتتد )شتتوهر( او  بگتترارد. تتترامح ا اشمستتیحی اعتقتتادات

 بزرگان هایگفته به تماي  حسب بر تا گراشته زادآ را )خانم(

 وی و  نمايتتد پیتتروی ختتودش ديتتن از کنتتد، گتتوش اشدينتتی

 )مستتیحیت( آن تتترک بتته مجبتتور را وی توانتتدنمتتی )شتتوهر(
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 و  کتترده عمتت  دستتتور ايتتن بتترخال  کتته کتت  هتتر نمايتتد.

 ديتتن  بتترخال  لیکشتت  هتتر بتته کتته کنتتد مجبتتور را همسرش

 برعلیتته آشکارا و  باشد کستهش را خداوند عهد وی کند، عم 

 از را وی خداونتتد و  باشتتد کتترده عصتتیان رستتول  عهدنامتته

 داد. خواهد قرار ظالمین

 يتتا هايشتتانصتتومعه و  کلیستتاها تعمیر برای مسیحیان اگر

 مستتلمانان کمک نیازمند خودشان به مربو  امور انجام برای

 دنبايتت  امتتا نماينتتد، کمتتک هتتابدان بايد مسلمانان() هاآن باشند،

 عکتت ،بتته دهنتتد. انجتتام پاداشتتی دريافت هد  به را کار اين

 عهدنامه به ايمان روی از هم آن باشد، دين قوام بايد هدفشان

 فضتتیلت بتتا عملتتی عنتتوان به و  کام  خلوص با و  خدا پیامبر

 رسول . و  خدا پیشگاه در

 مستتلمانان شتتان،نان دشم و  هتتاآن میان جنگ خصوص در

 يتتا و  راهنما ور،ديده پیک، نوانع به نبايد ایمسیحی هی  از

 که کسی هر کنند. استفاده جنگی ديگر وظیفه هر يا و  خبربر

 ظتتالمین از کنتتد کتتاری چنتتین بتته مجبتتور را آنان از کدام هر

 وصیت  برخال  و  بوده خدا پیامبر برعلیه عصیانگر ،بوده

 باشد. بوده کرده عم 

 بتترای ختتدا، پیتتامبر محمتتد، کتته هستتتند شتترايطی هتتاايتتن

-)تحتتت ذمی دينی جامعه و  دين خصوص در مسیحی امعهج 

 را عهدنامتته ايتتن بايتتد آنتتان استتت. داشتتته مقرر آنان الحمايه(

 بگرارند. احترام اندکرده موافقت آن ه به و  برگرفته

 عنتتوان بتته نبايتتد هاآن از يکهی  موارد، ديگر بر عالوه

 دشتتمن بتترای مخفیانتته ختتواه و  علنی خواه  ،سو جا ور،ديده

 نبايتتد آنتتان از کتتدامهی  کنند. عم  مسلمانی برعلیه جنگ در

 هتتاآن بتته حمله برای فرصتی منتمر که را مسلمانان دشمنان
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 ]مستتلمانان[ دشتتمنان ايتتن دهنتتد. پنتتاه هايشتتانخانه در هستند،

 روستتتاها، در ختتواه نماينتتد، تتتردد شتتانمنتتا   در نبايتتد نیتتز

 تعلتت  انشتتانکیشهتتم بتته که ديگری مکان هر يا و  هانمازخانه

 هتتا،ستتالح دادن قتترار اختیتتار در بتتا نبايتتد آنتتان باشتتد. داشتتته

-هتتی  کردن، سالم حتی و  ديگری چیز هر يا نفرات ها،اسب

 بتته بايتتد هتتاآن بکننتتد. مسلمانان حربی دشمنان به کمکی گونه

 میتتان در کتته حیواناتشتتان و  مستتلمانان از روزشبانه سه مدت

 آنتتان بايتتد )مستتیحیان( هاآن .کنند پريرايی کنندمی توق  هاآن

-متتی کتته جتتايی هر به و  بوده که جايی هر در را )مسلمانان(

 ا عتتام کننتتدمتتی مصتتر  خودشتتان کتته غرايی همان از روند

 زحمتتت هتتر بتته شتتدن مجبتتور بتتدون کتتار ايتتن البتتته که کرده

 اشد.ب می ديگری فرسای اقت يا کنندهناراحت

 يتتا و  نتتازلم در کتته باشتتد داشتتته نیتتاز مستتلمانی چنان تته

 نتتوازیمهمتتان او  از بايد هاآن شود، مخفی آنان هاینمازخانه

 میتتان در وی کتته متتدتی  ول در و  کرده کمک وی به کرده،

 تتتا آورده عم  به تالش گونههمه دهند، غرا وی به است آنان

 همتته و  کتترده منتتع يافتن  از را دشمن و  بماند اختفاء در وی

 سازند. برآورده را او  نیازهای

 ايتتن فتترامین يتتا کرده نق  را حکم اين مفاد که کسی هر

 رفتتته بیتترون رستتول  و  خداونتتد عهد از دهد، تغییر را حکم

 باشد. بوده

 بتتا کتته معاهتتداتی و  قراردادهتتا بتته همگتتان کتته است شزم

 و  شتتده منعقتتد کتتتاب اهتت  از مستتیحیان و  رهبانتتان پادشاهان،

 هر که هدیتع هر و  امساخته منعقد را هاآن خودم که ايیهآن

 باشتتند ملتتتزم و  پايبند است داشته خود امت به نسبت پیامبری

 بتته آنان با و  ساخته مطمئن مصونیت و  حمايت از را هاآن تا



40 
 

 نمايند. رفتار عنهم مضمون عنوان

 يابد. تغییر يا و  ودش نق  نبايد قیامت روز تا امر اين

 نوشتتته مستتیحیانی بتترای للا  رستتول محمد سطتو  سند اين

 را عهدنامتته ايتتن و  هبتتود داده کتبی درخواست وی به هک شده

 گردد:می گواهی ذي  شهود توسط بودند، کرده تقاضا وی از

 بتتن علتتی عفتتان، بتتن عثمان خطاب، بن عمر صدي ، ابوبکر

 ابتتوهريره، ابتتوذر، ابودرداء، سفیان،ابی بن معاوية ابیطالب،

 لب،عبتتدالمط بتتن حمتتزه عبا ، بن عبدللا  مسعود، بن عبدللا 

 زبیتتر زيتتد، بتتن حرفو  زيد، بن عبدللا  ثابت، بن زيد فض ،

 عثمان زيد، بن اسامه قی ، بن ثابت معاذ، بن سعد عوام، بن

 بتتن حسان ربیعه، ابن عاص، بن عمر بن عبدللا  ممعون، بن

 ستتعد ،عبیدللا  بن  لحه عبا ، ابن ابیطالب، بن جعفر ثابت،

 جبیتتر، بتتن داود بیضتتاء، بتتن ستته  ارقتتم، بتتن زيتتد عباده، بن

 بتتن عمتتار عستتیه، بتتن هاشتتم عستتیر، بتتن ابوحريفه ابوالعالیه،

 بتتر خداونتتد درود کتته کعتتب بتتن کعب مالک، بن کعب ياسر،

 باد. آنان

 ابتتی بتتن معاويتتة قلم به و  للا  رسول امالء به عهدنامه اين

 چهتتارم ستتال از اشهر اربعه ربیع/ ماه روز دومین در سفیان

 شد. کتابت مدينه در هجری

 دارد. بتتر در را آن سند اين آن ه بر است شاهد خداوند و 

 العالمین. رب هلل الحمد
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 اکرم پیامبر عهدنامه پنجم: فصل

 با سلم و آله و علیه هللا صلی

 قاهره جهانمخطوطه مسیحیان

 2013 در مارو  اندرو  جان توسط انگلیسی به ترجمه

 الح  فناء بعد الباقی النا   الحی الخال  للا بسم

 بن محمد توسط که است ایعهدنامه از اینسخه اين

 است. شده نوشته مسیحیان برای عبدالمطلب بن عبدللا

 عهدنامه نسخه

 محمتتد توسط تا شده داده دستور که است خداوند عهد اين

 و  آله و  علیه للا  صلی خدا، رسول عبدالمطلب، بن عبدللا  بن

 و  ايتتتحم بتترای و  رهبانتتان همتته و  مستتیحیان همه برای ملس

 خداونتتد )امانت( وديعه آنان زيرا شود نوشته آنان از صیانت

 حجتتتی عهدنامتته ايتتن کتته اين برای و  هستند او  خل  میان در

 رستتول  و  خداونتتد برابتتر در ادعتتايی هی  و  باشد آنان برای

 قتترار وی جانتتب از ای()ذمتته حمايتتت را ايتتن او  نمانتتد. باقی

 خداونتتد و  داد قتترار خداونتتد امر به آنان برای حمايتی و  داده

-هتتم متتردم و  استتد توستتط عهدنامه اين است. حکیم و  عزتمند

 و  اعتقتتاد مستتیحیت ديتتن بتته کتته آنتتانی همتته بتترای وی کتتی 

 غربتتی در چتته و  شرقی هایسرزمین در چه دارند، اعترا 

 هچتت  و  باشتتند عتترب چتته بتتوده، دور يتتا و  نزديتتک خواه بوده،

 نتتوانع بتته باشتتند، معتترو  غیتتر يتتا و  معتترو  عتترب، غیر

 شود، حف  بايد که سنتی و  عدالت )پیامبر(، وی برای عهدی

 شود.می نگاشته

 بتتوده ديتتن بتته ملتزم کند عم  عهدنامه اين به که ک  هر

 و  کتترده نق  را آن که ک  هر باشد. کرده ادا را دين ح  و 

 استتت شتتده داده نفرما بدان خدا رسول توسط که را عهدنامه
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 آن تته از و  داده، تغییتتر را آن داده، قتترار خطتتر معتترض در

 کتترده رد را خداونتتد عهتتد نمايد، عدول شده داده دستور بدان

 کتترده اهانتتت ديتتن به ،اشدب  شده منکر را خداوند میثاق ،اشدب 

 متتنمنین میتتان در وی خواه باشد، بوده لعنت سزاوار و  ،اشدب 

 باشد. ديگری صشخ  يا و  ودهب  سلطان مسلمین و 

 آغتتاز عهدنامتته بتته ودمختت  کتتردن متعهد با را کار اين من

 و  من از را آن که آنانی به را هايیمیثاق و  هاعهدنامه کردم،

 متتن کردم. اعطا بودند کرده درخواست مسلمانم امت همه از

 تحتتت را هتتاآن و  دادم هتتاآن بتته را میثتتاق  و  خداونتتد عهتتد

 میتتان از اولیتتاءاش اش،هبرگزيتتد بنتتدگان پیتتامبران ، حمايت

 حمايتتت ام.داده قتترار اعصار همه در مسلمین و  منمنین همه

 متعتتال خداونتتد که است عهدی ترينمحکم من میثاق و  )ذمه(

 واجبتتات کتترده، ا اعتتت  لتتب تا است داده حقی شپیامبر به

 بشمارد. محترم را عهد و  کرده معین را

 و  انسرزمینشتت  از بايتتد متتن کتته باشتتد چنتتین خداونتتد عهد

 و  نیتترويم هتتايم،حستتال نفتتراتم، هتتايم،استتب قتتدرتم، بتتا دينشان

 نزديتتک ختتواه و  دور ختتواه منطقتته، هتتر در مستتلمانم پیروان

 به من باشم. هم تجارتشان حاف  بايد که اين و  نمايم محافمت

 هتتایمکتتان هايشتتان،عبادتگاه تجارتشان، کلیساهايشان، آنان،

 در ختتواه شتتند،اب  کتته کجتتا هتتر زائرانشتتان، و  رهبانانشتتان

 منتتا   يتتا و  غارهتتا در خواه باشند، هادشت يا و  هاکوهستان

 از بايتتد متتن باشتتند، هابیابان يا و  هادشت در باشند، مسکونی

 در ختتواه باشتتند، کتته کجتتا هتتر در آئینشتتان، و  دين ها،آن ذمه

 خشتتکی، در يتتا و  باشتتند دريتتا در باشند، غرب در يا و  شرق

 مستتلمانان از ديتتنم اه  و  خودم دافرا خودم، از که  ورهمان

 کنم. حمايت نیز هاآن از کنم،می حمايت
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 امتتان و  میثتتاق )ذمتته(، حمايتتت تحت همواره را هاآن من

 و  ضتترر آزار، هتتر مقاب  در آنان از من دهم.می قرار خودم

 آنتتان از بتتوده، هتتاآن ستتر پشت من کنم.می حمايت عقوبتی يا

 آنان به آزاری بخواهد که کسی هر يا و  دشمنی هر مقاب  در

 کمتتک به آنان از حمايت جهت در من کنم.می حمايت برساند

 هتتاآن زيتترا كتترده تتتالش و  ستتعی ديتتنم اه  و  پیروانم يارانم،

 و  هستتتند متتن )ذمه( حمايت تحت مردمان و  بوده من رعايای

 هتتر مقابتت  در را آنتتان از ختتود حمايت و  توجه حاکمیت، من

 بتته گزندی هی  نرسد. آنان به آسیبی که کرده برقرار گزندی

 حمايتتت آنان از که اصحابم به که آن مگر درسی  نخواهد آنان

 برسد. است ممکن هم کنندمی نصرت را اسالم و 

 متتوادی خصتتوص در وام و  هامالیات از ناشی آسیب من

 چیتتزی آن مگر برداشته، را شودمی معین عهد اه  برای که

 در نبايتتد آنتتان شتتند.اب  داشته آن دادن به رضايت خودشان که

 قتترار ناعادشنتته رفتتتار متتورد يتتا و  شتتده مجبتتور متتورد ايتتن

 گیرند.

 را راهبی اش،اسقفی قلمرو  از را اسقفی که نیست اجازه

 زاهتتدی مستتیحیت ، از را ایمستتیحی اش،راهبانه زندگی از

 بیرون اشزيارتی مکان از را زائری يا سراي عزلت از را

 کلیستتاها، از بخشتتی هتتی  کتته نیستتت اجتتازه هم نتتین کننتتد.

-ستتاختمان از هايیبخ  يا شده تخريب آنان هایخانهتجارت

 متتنمن مستتلمانان برای منازل يا مساجد ساختن برای هايشان

 نقتت  را خداونتتد عهتتد کنتتد، چنتتین کتته کسی هر شود. گرفته

 ختتداي  پیمتتان از و  ورزيتتده مخالفتتت باپیتتامبرش بوده، کرده

 باشد. گردانده روی
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 مالیتتات هرگونه يا )جزيه( سرانه مالیات که ستی ن  اجازه

 میتتان در عابتتدان يا و  هااسق  رهبانان، برای )خراج( زمین

 در کرده، تن بر پشمینه لبا  دينی اخالص روی از که هاآن

 هتتاانستتان حضتتور از دور منتتا   ديگتتر در يا و  هاکوهستان

 گردد. وضع اند،گزيده عزلت

-متتی اعمتتال مستتیحیانی متتورد در )جزيه( سرانه مالیات

 کتته زائتتر، يتتا راهب استثنای به ،نبوده روحانی عالم که شود

 ارزان پارچتته يتتک يا سال در درهم چهار میزان به بايد آنان

 قتتوت بتترای غتترايی يتتا ندارد پول که ک  آن بدهند. را قیمت

 يتتاری المتتالبیتتت امتتوال بتتا را وی بايد مسلمانان ندارد، خود

 مستتلمانان شوند، مشک  دچار غرا نفت يا در آنان اگر رسانند.

 تمايتت  بتتا خودشتتان کتته شتتر ی به کرد خواهند ککم آنان به

 بپريرند.

-تجتتارت دربتتاره )خراج( زمین بر مالیات که است شزم

 گتتوهر، صید دريا، خواه و  خشکی  ري  از خواه عمده های

 در يتتا و  نقتتره و   تتال قیمتتتی، هتتایستتنگ بتترای معتتادن حفتتر

 معتقتتد مستتیحیت دين به که هايیآن میان از که هايیآن مورد

 آن نکنتتد، تجتتاوز سال در )نقره( درهم دوازده از فند،معتر و 

 هستند. کشورها اين مقیمان و  ساکنان هاآن که مادامی تا هم

 کشتتور مقتتیم که مسافرانی از مشابه چیزی که است شزم

 اقامتشتتان محتت  يتتا و  کشتتور کتته باشتتند رهروانتتی يتتا نبتتوده

 همتتراه بتته )خراجتتی( زمتتین بر مالیات هی  است، نامشخص

 کتته هتتايیآن جتتز بتته ديگتتران، بتترای )جزيتته( ستترانه مالیات

 ديگتتر دربتتاره کتته  تتورهمتتان بود، نخواهد هستند، دارزمین

 چنتتین دارد حقتتی اموالشتتان بتتر حتتاکم کتته هتتازمتتین صاحبان

 کرد، خواهند پرداخت را هامالیات ديگران همانند آنان .است



45 
 

 نتوانشتتا میزان از ناعادشنه  وربه که هايیمهجري  بدون اما

 ]هتتازمین[ دارندگان که کار نیروی با رابطه در باشد. باشتر

 ايتتن بتترای کننتتد،می صر  هازمین اين در کشاورزی برای

 برداشتتت محصتتول هتتاآن از کتترده، حاصتتلخیز را هتتاآن کتته

 اجتتازه شتتد. نخواهنتتد اضتتافی مالیتتات مشتتمول هتتاايتتن نمايند،

 ستتاير بتترای کتته عادشنتته  تتور به و  نحو  همان به آنان دبدهی 

 .نمايند رفتار است شده مقرر چنین گرارانخراج

 بتتود نخواهنتتد مجبور ذمه( )اه  ما حمايت تحت مردمان

 دشمنانشتتان بتتا تتتا برونتتد جنتتگ بتته مستتلمانان همتتراه بتته کتته

 حمايتتت تحتتت مردمتتان واقع در کنند. حمله آنان به و  جنگیده

 آنتتان عرر معنای به اين نیستند. دخی  جنگ در ذمه( )اه  ما

 هتتاآن بتته قتترارداد ايتتن کتته باشتتدمی خواستن اجبار اين از را

 و  کمتتک از آنتتان کتته استتت ايتتن بتترای نیتتز و  است شده هديه

 بتتود نخواهنتتد مجبور آنان باشند. خا رجمع مسلمانان حمايت

 صورت به چه آورند، فراهم مسلمانان برای را تجهیزاتی که

 جنگتتی بتتروز صتتورت در نفرات. صورت به چه و  اهحسال

 مستتیحیان کننتتد، حملتته دشتتمن بتته بايتتد مستتلمانان آن در کتته

 ختتود میتت  به خودشان که آن مگر نبوده، مشاركت به مجبور

 مستتلمانان آن تته و  باشند. داشته مسلمانان با یهمكار به تماي 

 بتتود خواهد ضمانت مورد المالبیت سوی از گیرندمی قرض

 هتتانآ کتته صتتورتی در شتتود. گردانتتده بتتاز آنتتان بتته که نآ تا

 جبتتران متتالی صتتورت بتته المالبیت شوند، مجروح يا بمیرند

 کرد. خواهد

 را هستتتند مستتیحیت ديتتن بتته عامتت  کتته آنانی از يکهی 

 کتترد. مجبتتور استتالم ديتتن در شتتدن داختت  بتته تتتواننمتتی

 عنکبتتوت )ستتوره احسن هی بالتی اش الکتاب اه  وشتجادلوا
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 آستتیبی هتتر و  گرفته قرار شفقت مورد بايد آنان (.46 : ]26[

 است ممکن و  هستند کجا هر برسد، ايشان به است ممکن که

 گردد. دفع آنان از بايد باشند،

 را کتتاری بخواهتتد مستتیحی شتتخص يتتک که صورتی در

 جبتتران بايتتد نیتتز و  کنند کمک او  به بايد مسلمانان دهد، انجام

 میتتان صتتلح وستتاي  بايتتد نیتتز انن آ نمايند. فراهم را خسارت 

 نمايند. کمک وی به و  آورده راهمف را مصدوم و  وی

 را او  يتتا و  کتترده رهتتا را مستتیحی شخص نبايد مسلمانان

 بتترای کتته را خداونتتد عهتتد متتن زيتترا بگرارنتتد، کمتتک بتتدون

 ام.داده آنان به است آورالزام مسلمانان

 در ناپتتريرخدشتته حقتتوقی از آنتتان عهدنامتته، اين سايه در

 تضتتییع رگونتتهه از شتتده، منتتدبهتتره متتا حمايت از بردن سود

-بتتی يتتا و  مخاصمه مهری،بی مورد مانده، مصون حقوقشان

 در هتتم مستتلمانان به نسبت رو  اين از و  نگرفته قرار توجهی

 بود. خواهند وابسته و  شريک غم در هم و  خوشی

 هتتايیازدواج معتترض در اجبتتار به نبايد مسیحی دختران

 ندختتترا نبايتتد مستتلمانان ندارنتتد. بتتدان میلتتی کتته دگیرن  قرار

 والدينشتتان خواستتت بتترخال  که هايیازدواج در را مسیحی

-ختتانواده کتته صتتورتی در نبايتتد هم نتتین بگیرنتتد، باشتتدمتتی

 اجبتتار به را هاآن اندورزيده امتناع ازدواج و  عقد از هايشان

 و  موافقتتت و  تمايتت  بتتدون نبايتتد هتتايیازدواج چنتتین وادارنتتد.

 شود. واقع آنان رضايت و  تأيید بدون

 بايتتد برگزينتتد، همستتری به را مسیحی زنی انیمسلم اگر

 وی بتته بايتتد )شتتوهر( او  بگرارد. احترام اشمسیحی عقايد به

 در دهتتد گتتوش اشروحتتانی بزرگتتان سخنان به تا دهد آزادی

 هتتر دهتتد. ادامتته را ختتودش دين راه بخواهد وی که صورتی
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 مجبتتور را اشمستتیحی همستتر وردستتت  ايتتن برخال  که ک 

 میثتتاق و  خداونتتد عهتتد وی کنتتد، عمتت  دين  برعک  که کند

 دروغگويتتان از متتا نزد وی و  باشد بوده شکسته را پیامبرش

 بود. خواهد

 تعمیتتر بتترای کمتتک درخواستتت بتترای مستتیحیان اگتتر

 بتترای و  انتتدآمتتده مستتلمانان شتتما نتتزد ديرهايشتتان و  کلیستتاها

 شتتود،متتی مربتتو  دينشتتان و  کارهتتا بتته که اموری هماهنگی

 اين نبايد هاآن اما نمايند. کمک را آنان ايدب  )مسلمانان( هااين

 انجتتام ديتتن عنتتوان بتته يتتا و  اجتتر دريافت قصد به را هاکمک

 انجتتام دين آن تحکیم قصد به را کار اين آنان عک ،به دهند.

 روی از ختتدا، رستتول عهتتد بتته نسبت صداقت روی از داده،

 و  ختتدا نتتزد پستتنديده عملتتی عنتتوان بتته و  خالصتتانه، کمتتک

 رسول .

 از مسلمانان دشمنانشان، و  آنان میان جنگ خصوص در

 بتترای راهنمتتا يتتا و  ورديتتده پیک، عنوان به مسیحی فرد هی 

 استتتفاده جنگتتی ديگتتر وظیفتته هتتر يتتا و  قتتدرت دادن نشتتان

 کتتاری چنین به را آنان از يک هر که ک  هر کرد. نخواهند

 بتتوده عصیانگر پیامبرش نزد ظالم، اوند،دخ  نزد کند، مجبور

 مستتلمانان بتترای چیتتزی هتتی  باشد. بوده شدهبیرون دين از و 

 کتته فتترامین ايتتن از ا اعتتت از ختتارج مسیحیان با رابطه در

 قتترار مستتیحیان ديتتن ستتود بتته ختتدا، رسول عبدللا، بن محمد

 باشد.نمی است داده

-متتی و  کتترده وضتتع مستتیحیان برای را شرو ی نیز من

 دينشتتان اوامر همانند را هااين که شوند متعهد آنان که واهمخ 

-هتتی  شتترو ، ديگتتر بر عالوه کنند. عم  هابدان و  برآورده

 آشتتکارا خواه جاسو ، ور،ديده عنوان به نبايد هاآن از کدام
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 عمتت  مستتلمانان برعلیتته حربتتی دشتتمن نفع به خفا در خواه و 

-خانتته در را انانلممستت  دشتتمنان نبايتتد هاآن از کدامهی  کنند.

 را ایحملتته تتتا بتتوده فرصت منتمر هاآن که داده پناه هايشان

-منا   در که يابند اجازه نبايد هرگز دشمنان اين کنند. آغاز

 هتتر در يا و  هايشاننمازخانه در يا و  روستاها در خواه شان،

 نماينتتد. تتتردد باشتتد، کیشانشتتانهم به مربو  که ديگری جای

 هتتا،استتب ها،سالح دادن شک  به حمايتی گونههی  نبايد هاآن

 بتته نستتبت غیرضتتروری، چیزهتتای تقاضتتای يتتا و  راتنفتت 

 آنتتان نبايتتد هتتاآن دهنتتد. نشتتان مستتلمانان حربتتی دشتتمنان

 زمانی تا بايد )مسیحیان( آنان و  کرده ناراحت را )مسلمانان(

 پايبنتتد خودشتتان عهتتد به و  ورزندمی اصرار خود دين بر که

 کتته زمانی را مسلمانان بايد هاآن شوند. هردشم محترم هستند

-آن نمايند. پريرايی روزشبانه سه کنندمی تردد منا قشان رد

-متتی کتته کجتتا هتتر به و  بودند که کجا هر بايد ]مسلمانان[ ها

 ختتود ]مستتیحیان[ آنتتان کتته شوند ا عام غرايی همان از روند

 يتتا زحمتتت هرگونتته باشتتند مجبتتور کتتهاين بدون کنند،می می 

 ستتلمانیم چنان تته بگیرنتتد. عهتتده بتتر را ديگتتری اضافی کار

 هايشتتاننمازخانتته يا و  هاخانه از يکی در که باشد داشته نیاز

 وی بتته آورنتتد، عمتت  به پريرايی وی از بايد آنان شود، پنهان

 در ]مستتلمان شخص[ وی که مدتی تمامی در و  کرده، کمک

 را یو  استتت خودشتتان میتتان متتتداول که غرايی از است آنجا

 و  کتترده مخفتتی را وی تتتا کننتتد تتتالش گونههمه و  کنند ا عام

 همتته حتتال عتتین در و  کرده منع وی به دسترسی از را دشمن

 سازند. برآورده را وی نیازهای
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 عهتتد از کنتتد نقتت  را فرمتتان ايتتن متتوارد کتته کتت  هتتر

 باشد. رفته بیرون رسول  و  خداوند

 شتتده بستتته انرهبان  با که هايیمیثاق و  عهدها به بايد همه

 باشتتند، کتته کجتتا هتتر در م،اکتترده منعقتتد را هاآن خودم من و 

 نمايند. عم 

 دلیتت  بتته بايتتد ،]ستتلم و  آلتته و  علیتته للا  صلی[ خدا رسول

 کتترده عطتتا آن تته بتته مستتلمانان همتته ستتوی از و  مستتئولیت 

 تتتا و  قیامتتت روز تتتا و  کرده صیانت هاآن از گراشته، احترام

 باشد. مهربان )مسیحیان( آنان به نسبت جهان پايان

 عتتدالتیبتتی مستتیحیان بتته نسبت عدب  به اين از که ک  هر

 باشتتد بتتوده کرده نق  را آن و  بوده شکسته را عهد کند پیشه

 ختتواهم او  خصتتم مستتلمانان همتته میتتان در قیامت روز من و 

 بود.

 بتتوده گتتواه عهدنامتته اين بر هستند نفر سی که زير شهود

 للا  صتتلی خدا، رسول ،دللا عب  بن دمحمّ  ]حضرت[ توسط که

 مستتیحیان همتته بتته نستتبت و  شتتده نوشتتته ستتلم، و  آلتته و  علیتته

 نوشتتته را عهتتد اين آنان برای و  است کرده درج را شرو ی

 عفتتان، بتتن عثمتتان خطتتاب، بتتن عمتتر صتتدي ، ابوبکر است،

 ابودرداء،... ابوذر، ابیطالب، بن علی

 و  هنوشتتت  را عهدنامه اين عنه للا  رضی ابیطالب بن علی

 تحريتتر به نبود کوچک آن اندازه که چرم ایتکه بر آن اص 

 پیتتامبر توستتط و  بتتوده ستتلطان اختیار در عهدنامه اين درآمد.

 شد. موم و  مهر سلم و  آله و  علیه للا  صلی

 در دوشتتنبه مقتتد  روز در مبتتارک ]عهدنامه[ کتاب اين

 گرانقتتتدر، شتتتهدای ستتتال در َبنونتتتة مبتتتارک متتتاه آختتترين

 کتترده متتا نصیب را شفاعتشان خداوند که از،پاکب  خوشبختان
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 آمین. است. شده منعقد باشد ما با و 

 945 ستتال الحتتراممحتترم 27 بتتا استتت مطتتاب  تاريخ اين

 آمین. بگرداند. خیر به ختم را آن خداوند هجری.
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 حضرت فیمابین معاهده ششم: فصل

 با سلم و آله و علیه هللا صلی محمد

 آشوری مسیحیان

 صص  ،1910 در مالخ کتاب  در ذکرشده انگلیسی ترجمه[

230-  228[ 

 ]الکوش محمد  دکتر توسط انگلیسی ترجمه[

 چتته کتته فرمتتوده امتتر متتن به رؤيا عالم در متعال خداوند

 ايتتن بتته عمتت  بتته محکم قول با را او  فرمان من و  بدهم انجام

 کنم.می تأيید نامهموافقت

 مجتتاان  مرا فرمان که کنممی سفارش اسالم پیروان به من

 خودشتتان ورکشتت  در و  کشتتور ايتتن در مسیحی امت از و  داده

 رسانند. ياری هابدان و  کرده حمايت

 بزرگشتتان داريتتد، نگه آرام  در را هاآن عبادات اماکن

 يتتاری دارنتتد نیتتاز کمتتک بتته کتته زمتتانی را هايشتتاناستتق  و 

 در هتتا،بیابتتان در ختتواه و  باشتتند هاکوهستان در خواه نمايید،

 منزلشان. در يا و  باشند دريا

 نگتته هستتتند کتته  تتورنهمتتا را آنتتان هتتایدارائتتی تمتتامی

 چیتتزی هی  اموالشان؛ ديگر يا باشد هايشانخانه خواه داريد،

-هتتی  بتته نبايتتد اسالم پیروان نبريد، بین از را مايملکشان از

 دارنتتد، روا حرمتتتیبتتی يتتا و  ضتترر امتتت ايتتن افتتراد از کدام

 و  پرداختتته جزيه من به ه،بود من الحمايهتحت مسیحیان زيرا

 کرد. هندخوا کمک مسلمانان به

 متتورد آن تته مگتتر شد نخواهد گرفته هاآن از مالیاتی هی 

 کتته شتتکلی همتتان بتته کلیساهايشان هایساختمان است، تواف 

 آنهتتا اسقفان کرد، نخواهند تغییر آنها ماند، خواهد باقی هست

 هنتتدخوا آزاد خودشان خاص شک  به عبادت و  تدري  برای
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 و  کلیستتاها در تتتا داشتتت خواهنتتد کامتت  آزادی مسیحیان بود،

 بپردازند. عبادت به منازلشان

 بتته يتتا و  شتتد نخواهتتد ويتتران کلیساهايشتتان از کتتدامهتتی 

 و  رضتتايت بتتا مگتتر کتترد، نخواهتتد پیدا تغییر مسجد صورت

 ستترپی ی فرمتتان اين از کسی اگر مسیحیان. آزادانه خواست

 بود. خواهد او  رب  رسول  و  خداوند خشم کند،

 بتترای بايد مسیحیان سوی از شدهپرداخت )جزيه( مالیات

 قتترار المتتالبیتتت در بايتتد و  شتتده صتتر  اسالم تعالیم پیشبرد

 امتتا پرداختتته، دينتتار يتتک بايد ]مسیحی[ عادی شخص گیرد.

 و  بتتوده نقتتره و   تتال معتتادن دارای کتته مردمتتانی و  تجتتار

 و  بیگانگتتان ت.پرداختت  خواهنتتد دينتتار دوازده هستتتند ثروتمند

 بتته نبايتتد ندارنتتد معینتتی ملتتک يتتا و  بتتوده خانمتتانبی که آنانی

 ارث به را ملکی مردی اگر شوند. مجبور هامالیات پرداخت

 بپردازد. المالبیت به را مقرری مبلغ بايد وی ببرد،

 استتالم دشمنان جنگ به که بود نخواهند مجبور مسیحیان

 مستتلمانان کتترد، هحملتت  مستتیحیان بتته دشتتمنی اگتتر اما بروند،

 صتتورتی در آنان، به بلکه ،کرد نخواهند دريغ را خود کمک

 از را آنتتان و  داد خواهنتتد سالح و  اسب باشند، داشته نیاز که

 خواهنتتد صتتلح در آنتتان بتتا و  داشتتته نگه خارج از هابدی شر

 مگر بگروند. اسالم به که بود نخواهند مجبور مسیحیان بود.

 دهد. قرار منانن م از را آنان خداوند که آن

 استتالم پتتريرش بتته رمجبتتو  را مستتیحی زنتتان مستتلمانان

 را ]استتالم[ آن بخواهنتتد خودشتتان اگتتر امتتا کتترد، نخواهنتتد

 بود. خواهند مهربان آنان با مسلمانان بپريرند،

 نخواهتتد و  کنتتد ازدواج مستتلمان يتتک با مسیحی زنی اگر

 کلیستتای در تتتا داشتتت خواهد آزادی وی بپريرد، را اسالم که



53 
 

 نبايتتد ششوهر و  کرده، عبادت خود دينی عقیده  ب  بر دو خ 

 نمايد. بدرفتاری دين  خا ر به وی با

 خدا فرمان از او  نمايد، سرپی ی دستور اين از کسی اگر

 شتتده مرتکتتب را بتتزر  گناهی و  کرده سرپی ی پیامبرش و 

 است.

 همستتايگان کننتتد، بنتتا کلیستتايی کتته بخواهند مسیحیان اگر

 خواهتتد انجام کار اين کرد. خواهند کمک هاآن به مسلمانشان

 و  آمتتده متتا ستتوی بتته کتترده، پیروی ما از مسیحیان زيرا شد،

 اند.كرده رأفت و  صلح تقاضای

 میتتتان در عتتتالم و  بتتتزر  شخصتتتی کتتته صتتتورتی در

 بتته نبايتتد و  کتترده اکتترام را او  بايتتد مستتلمانان باشد، مسیحیان

 بورزند. حسادت اشبزرگی

 آنتتان بتتا يتتا و  ورزيتتده عتتدالتیبی مسیحیان به نسبت اگر 

 شتتده ختتدا پیتتامبر دستور نافرمانی مرتکب او  ،باشد نامهربان

 باشد.

 بتته داده، پنتتاه اسالم دشمنان از کدامهی  به نبايد مسیحیان

 بدهند. ديگری کمک هر يا و  اسلحه يا اسب او 

-شبانه سه بايد مسیحی باشد، کمک نیازمند مسلمانی اگر

 دور دشتتمنان  دستتتر  از را او  و  دو بتت  او  دارمیهمتتان روز

 کند.

 مستتلمان کودکتتان و  زنتتان از مستتیحیان ايتتن، بتتر عتتالوه

 در را هاآن يا و  داده دشمن به را هاآن نبايد و  کرده محافمت

 دهند. قرا ديدشان معرض

-آن نماينتتد، کوتاهی شرايط اين به عم  از مسیحیان اگر

 اثتتربتتی دادقرار و  داده دست از را حمايت برای خود ح  ها

 است.
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 رئتتی  و  مستتیحیان  رئتتی  نتتزد محافمتتت بتترای سند اين

 اند.شده ینگهدار آرشیو  در کلیساهايشان
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 هللا صلي محمد حضرت معاهدات خصوص در تأييدات

 جهان مسيحيان با وسلم وآله عليه

 مستتیحی و  مستتلمان جوامع كردن متحد قدرت حكايت اين

 موقتتع به آن نشر بوده، عالمانه اثری كتاب ني ا است. دارا را

 از دينتتی آزادی و  متقابتت  احتتترام پیشتتبرد بتترای آن متتتن و 

 است. برخوردار اهمیت

 قر به برنامه مدير، عبدالرؤو ، فیص  شیخ

 مطالعات در خود سودمند كتاب در مارو  اندرو  جان

 حضرت كه پردازدمی داستان اين بیان به ابراهیمی اديان

 در خود زندگی تجارب از ]وسلم وآله علیه للا  یلص[ محمد

 برای  را كردن حمايت و  نوازیمهمان در  بیابانها

 امر اين كه است گرفته مسیحیان و  مسلمانان كردن ترنزديك

 هم اكنون بود، شزم حضرت آن زمان در كه همانطور

 خیزد.نمی بر ایفتنه بودن كتاب اه  با است. نیاز مورد

 میسوری دانشگاه هابز، جوز 

 بايد يا كه يابیممی در ديگری زمان هر از بی  امروزه

 صورت اين غیر در يا و  كنیم زندگی برادرانه كه بگیريم ياد

 سوی از كه هانامه اين رفت. خواهیم بین از نادانان همانند

 مسیحیان برای ]وسلم وآله علیه للا  صلی[ محمد حضرت

 به مسیحیان و  انمان مسل برای تواندمی است شده صادر

 متولیان و همسايه،دوست، عنوان به خداوند، بندگان عنوان

 باشد. همزيستی بخ الهام كوچك سیاره

 شمالی كارولینای دانشگاه صفی، امید

 ]وسلم وآله علیه للا  صلی[ محمد حضرت معاهدات

 و  اسالم جهان دينی و  فرهنگی تاريخ به كه آنانی همه برای

 منبع هستند عالقمند مسیحیت و اسالم نمیا فرهنگی روابط
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 حسن تحم ، تقويت برای اثر اين آيد. شمار به سودمندی

 و است مفید بسیار گوناگون هایتمدن میان بهتر تفاهم و  نیت

 دهد.می بدست بیشتر مطالعات برای جديدی هایاف 

 باكو دولتی دانشگاه قاسمو ، آيدا

 بديع، اثر اين در واش همت با و فرسا  اقت تالش با

ا  مارو پروفسور  استادان و دانشجويان رنم جلب به يقینا

 ندايی كتاب اين واقع، در اند.شده  نائ  اسالمی مطالعات

 وحیانی دين سه میان رابطه گرفتن نمر در برای اصی 

 است. اسالم و  يهوديت مسیحیت، ابراهیمی

 اّول محمد دانشگاه سلم، عمار

 حضرت معاهدات عنوان تحت مارو، اندرو  جان كتاب

 حاوی جهان مسیحیان با ]وسلم هوآل علیه للا صلی[ محمد

 است. برانگیز فكر و  توجه جالب مطالب

 اسالم درباره كتاب در هرناندز، لزلی كارن

 

 براي تنها نه میدهند دست به معاهدات اين كه معیارهايی

 زمانه در بلكه ]وسلم وآله علیه للا صلی[ اكرم پیامبر زمان

 است. مترقیانه هم ما

 و  آفريقا مطالعات ايتالیايی همنسس مارتلی، ماريا آنا

 زمین مشرق

 و بوده اسالم مهم منبع سومین كه را آن ه كتاب اين

 اديان پیرو  مردم با پیامبر قراردادهای و  معاهدات همانا

 را مهمی كشفیات مارو  دكتر كند.می مستند را بود ابراهیمی

 میان در آمیز مسالمت همزيستی به امر كه كرده ارائه

 هایترجمه شام  و  كرده مسلمانان و  حیانمسی  يهوديان،

 و پیامبر چگونه كه است امر اين مقايسه برای متعدد
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 آنهم توجه، و احترام با يهوديان و مسیحیان با پیروان 

 میكردند. برخورد تحم ، صر  حد از فراتر

 نبراسكا دانشگاه بلومفیلد، بريجیت

 برای بلكه نیستند، تاريخی اسنادی فقط تنها معاهدات اين

 معتبر و  آورالزام الزمان آخر تا آغاز از مسلمانان همه

 المللی بین قانون از جديدی هایاف  مارو دكتر كتاب هستند.

 بیشتر عالمانه هایپژوه  كنندهالقاء  و  داده نشان را اسالمی

 داريم. معاهدات روی بر

 احمد كوير مهندسی فنی شگاهدان  رمضان، م. هشام

 وآله علیه للا  صلی[ محمد رتحض معاهدات ]كتاب[

 كه است تأثیرگرار و ابتكاری جا، به ایمطالعه ]وسلم

 ]وسلم وآله علیه للا  صلی[ محمد حضرت روش و  هاانديشه

 كند.می مشخص بسیار را

 اّول محمد دانشگاه الكوش، محمد

 معاهدات موعهمج است: جالبی علمي اثر كتاب اين

 فراوانی به اكنون ]وسلم وآله علیه للا  صلی[ محمد حضرت

 آن فرمايشات اصلی بخ  اينها اند.گرفته قرار دستر  در

ا  را حضرت ا  و  مسلمانان غیر با رابطه در خصوصا  عمدتا

 دهند.می تشكی  مسیحیان

 قم دانشگاه روحانی، فخر محمدرضا

 دان  و فصیح عربی در تخصص  سبب به مارو  دكتر

 كه را دانشمندانی همه اسالمی تمدنی میراث از اشگسترده

 تفكر به شجاعانه و آزادانه را هستند عالقمند اسالم به

 فرا تفاهم و گفتگو به را همه كه كندمی دعوت دينی درباره

 كتاب تفسیر روی بر كتاب اين كه است شايسته خواند.می

 درباره حقیقت افتني  پی در كه باشد آزادانديشی خواننده هر
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 است. اسالم

 اّول محمد نشگاهدا منتاك، سعید

 كه كرد را كاری همان كتاب اين با مارو اندرو  جان

 انجام بیرمنگهام« زندان از ای»نامه با لوتركینگ مارتین

 دعوت چیزی از گرفتن فاصله را مردم كه اين آن و  داد

 كه گويدمی او كنند. حمايت آن از رودمی انتمار كه كندمی

 به بخوانید، را ينهاا هستند. دستر  در اينجا در معاهدات

 بگراريد. احترام پیامبر اراده به و آنها

 زبان كتاب همكار نويسنده كاستلنون، باربارا

 خداوند قامو  و اسالمعربی،

 است. مشعشعی علمي اثر

 پست هافینگتون كانسیدين، كريگ

 وآله یهعل للا صلی[ محمد حضرت معاهدات كتاب

 و الوصول سه  انه،متفكر اثری كه جهان مسیحیان با ]وسلم

 دينی عنوان به اسالم فهم برای مهمی شواهد است عالمانه

 بنا همزيستی و احترام به حصول آرزوهای مبنای بر كه

 دهد.می ارائه را است شده

 پیثو  ويلكینسن، دان

 معاهدات عملیاتی  رح

 حاضر زمانه در كه یگراي بربريت برخورد به پاسخ در

 به تصمیم عالقمندی سلمانانم است. جهان تخريب حال در

 اكرم پیامبر معاهدات از كه گرفتند معاهدات  رح ارائه

 جهان مسیحیان با ]وسلم وآله علیه للا  صلی[ محمد حضرت

 شیعه، از اعم مسلمانان، همه از  رح اين شود.می ناشی

 عرفانی گرايشات و  فقهی مراهب همه و مسلك عار  سنی،

 كه خواهدمی هاكردهحصی ت  غیر و  هاكرده تحصی  نیز و 
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 نمايند. درج ذي  بیانیه تأيید در را نامشان

 معاهدات كلمات و  روح از خود زير كنندگان امضاء ما

 با ]وسلم وآله علیه للا صلی[ محمد حضرت اكرم پیامبر

 در ااينه كه اين به علم با و  كرده پیروی جهان مسیحیان

 هی  و  هبود برخوردار تشريعی قدرت از اصالت صورت

 درست و  سنتی  ور به كه آنگونه نبوده، شريعت در چیزي

 عنوان به باشد. برخواسته مخالفت به آنها با كه شود، تبیین

 شبه سكوشريسم روح كه اين و  خدايیبی و وحشت مملومان

 ست،ا شده فراگیر جهان در امروزه غلط داریدين و نمامی

 از و  آگاهیم مسیحیان شما رنج از مسلمانان عنوان به ما

 هستیم. واق  مسیحیان شما رنج به خود محنت در تأم 

 هایرنج برابر در رحیم و رحمان خداوند كه امیدواريم

 امید بفرمايد. عنايت فراوان اجر گناهبی و  باتقوا انسانهای

 ا اعت هتج  در آنهم گرداند، نیرومند را ما خداوند كه است

 حضرت معاهدات ماتكل و روح از بتوانیم كه خود از كام 

 در جهان مسیحیان با ]وسلم وآله علیه للا  صلی[ محمد

 گرديم. مندبهره آنان با تعام 

 العالمین رب هلل الحمد الرحیم الرحمن للا بسم

 از هايینسخه همراه به را آن منيدات و  بیانیه اين ما

 وآله علیه للا  صلی[ محمد حضرت اكرم پیامبر معاهدات

 در مسیحی رهبران برای را جهان یانمسیح با ]وسلم

 جوامع كه فرستاده جهان نقا  ديگر و  آفريقا خاورمیانه،

 مسلمانان سوی از شديد تهاجم معرض در امروزه آنان اكثر

 در كه هايیعام قت  و  بمبارانها به نمر باشند.می گراافرا 

 ناشايست كارهای نیز و گرفت صورت اسالم نام به گرشته

 بگیرد، صورت آينده در است ممكن نكرده ایخد كه ديگري
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 كه باشد داشته وجود بخواهد زمانی اگر كه گفت توانمی

 در اسالم از را نما اسالم افرا ی تروريسم حساب مسلمانان

 آن كنند، جدا غربی هایملت مسلمان غیر مردمان ذهن

  ر  اين به پی  قرن دو از الماس است. اكنونهم زمان

ا   اكنون متأسفانه و  است بوده تما  در غرب جهان با دائما

 معرض در پیوسته خارج از هم و داخ  از هم اسالم اسالم

 همگان توجه بايد مسلمانان اكنون چرا اما دارد. قرار تهاجم

 دشي  از يكی نمايند  جلب معاصر مسیحیان هایرنج به را

 ديگر به بزرگتر ديدگانرنج كه هیتوج  كه است اين

 توانمندساز و جوانمردانه عملی خود كنندمی ديدگانرنج

 از را مردم كنند،نمی عطا مردم به چیزی كه آناني است.

 آيندمی كمك پیشنهاد با كه آنانی و سازندمی دور خود

 برای كنند.می جلب خود سوی به را فراوانی مردمان

 مخالفت صر  از كه است آن وقت اكنون مسلمانان

 ما »همه عبارت اين بر و  رفته ترفرا دادن شعار و ورزيدن

 نهفته آن در كه صداقتی همه با كه نیستیم« تروريست كه

 محافمت حصار جنبه از مسلمانان غیر بیشتر برای است،

 قبول مورد خواه ورزند، تأكید است، برخوردار خود از

 ایهمگانی و جاعانهش گیریموضع و  نشود يا و بشود واقع

 از اكنون كه  لبیصلح انمسیحی  از حمايت جهت در را

 اذيت و  آزار مورد كه شده منحر  مسلمانان برخی سوی

 محمد حضرت نام به بايد كار اين نمايند. اتخاذ را هستند

 به كه اسنادي اسا  بر آنهم ،]وسلم وآله علیه للا صلی[

 پريرد. امانج  است آمده بدست حضرت آن خود الفاظ

 بود خواهد خوب أثیرت  سه دارای للاشاء ان پروژه، اين

 تصوير مسلمانان از .1 از: عبارتند اهمیت ترتیب به كه
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 عوا   از هم هنوز كه سازدمی آنانی ذهن در مناسبی

 را انسانها از برخی زندگی .2 هستند، برخوردار انسانی

 اسا  بر و  متعال خداوند نمر از .3 و  دهد، نجات تواندمی

 علیه للا  صلی[ دمحم حضرت پیامبرش سوی از كه فرمان 

 باشد.می پسنديده كاري چنیناست، شده ابالغ ]وسلم وآله

 يافتن حضور يا و   لبانهصلح  احساسات با آرام  و  صلح

 مواجهه با بلكه شود،نمی ايجاد آمیزصلح هایآيیگردهم در

 ياد از نرفتن رفرات  شر  به آنهم برخوردها، با تقاب  و 

 كه است نادري رويداد امر ينا آيد.می بدست متعال، خداوند

 با الهی فرمان و اخالقی، درستكاری استراتژيكی، برتری

 نشان را مشخصی عم  مسیر و  كرده پیدا همگرايی همديگر

 چنین معاهدات عملیاتی  رح كه داريم اعتقاد دهند.می

 تحت و  هستید انمسلم اگر دهد.می نشان را ایهمگرايی

 معاهدات كردن مطالعه از پ  باشید،می خود وجدان تأثیر

 با ]وسلم وآله علیه للا صلی[ محمد حضرت اكرم پیامبر

 براي ك هی  كه اين به نمر امعان با آنهم جهان، مسیحیان

 اين و كندنمی وادار كاری به را شما يا و نگرفته تصمیم شما

 كنندگانامضاء  به را خود نام نیست، دين در اجباری هی  كه

 بفرمايید. اضافه عملیاتی  رح اين
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